
(ὩΟοσὶρ 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 
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Βγ ἴδε Ἀεν. 

5. Ε. ὈΕΙΝΕΚΕ, 0.Ὁ2. 

Κερίμς Ῥγοίεβϑοῦ οἱ Ηεδγειν, απ Οαποῖ οἱ ΟἈγίοί Οπωγοδ, Οχ)ογά, 

Ἠοη. [ἰ4. Ὁ. δια απα Οανιδνίάρε, ἤοη. Ὁ... Οίαεροιυ αμὰ Αδεγάέεεη, 
Ἐδϊοιν οὗ [5ε Βγεοῖ Αεαάέμεν 
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ΓΗΑΒΙΕΘ ΘΟΕΙΒΝΕΕΚ᾽Θ 5Ο0Ν85 

154-07) ΕἸΕΤΗ ΑΝΕΝΙΌΣΒ 

1907 



νι εν ακαὶ 7 απινον, ΤΑς δεμπυοοοσά Ῥνίνἐἐν ς Ἡ ον ἄς, ἔγονισ, απ Σονάον 



{34800 
Νῦν 10 1909 
ςΌΝΚκ 
ἜΞΕΣ 

ΡΕΒΡΑΓΕ 

ΤῊΞΒ δὴ οἵ {80 ῥγοβοῃηῦ σψοϊυσηθ 18 ὑο δϑβίϑῦ 8 

ΟΥΪΠΑΙῪ οαἀυοδίοα τοῦθ ο τϑδα ὑμβθ Βοοκ οἵ 

Φογθσηῖδῃ ἰηὐθ! Πσοηῦν, δα ἰο υπαογβίδπα {πὸ ρ]δὺ 

8δηα ΒΟΟΡΘ οὗ 18 αἰ δοτομῦ ρῥᾶσίθ. ΕῸΣ ὑ}18 ῬΌΓΣΡΟΒΘ 

Ιμδνθ ψζίνϑθῃ 8ἃ σου βοα ὑγδηβύϊοη οὗ ὕπο ΒΟΟΚ, ἴῃ 

80 φθῆθσαὶ βύγίθ οὗ ὑβὸ Αὐὐμοσίζθα βίο, 88 

ΟΙθαΡ δηᾶὰ οχδοὺ 88 ΕἸ ΡΊ 88} ἰαΐοη σου ῥοῦ ; 

ὑπο ἰοχῦ μδ8 Ὀθϑῃ αἰνιαθα ἰμπύο Ῥδγαρταρηβ, συ ἢ 

Ποδαϊηρθ ρῥσϑῆχοα ὕο ϑϑοῦ, βυη Ζίηρ ὑπ δῦρι- 

ΤΙαθηῦ ΟΥ παγγαύννο Ὑ ὮΝ [0]]ΟἿΒ : δηα 8 ηιηϊηινηι 

οὗ Βμοσγύ πούθϑ 88 ὑθθϑὴ δα αἀϑα βοχῃηθύϊηθϑ 1] υβ γαύηρ 

ἕο ΟΥ̓ΒΘΙ Ῥδββδρθβ ὑῃ ΘΣΙΏΒ 1.866, ΤΟΥ͂Θ ἔΓΘΑΌΘΗΙΥ 

ΟΧΡΙαἰπίηρ, ὈΣΙΘΗ͂ΥΡ ἰβύογοδὶ ΟΥ οὗμοῦ δ] ] ΒΊ ΟΠΒ, 

αἰ που]ῦ Ῥδββαροβ (80 δ. 886 ὑμ]8 88 ῬΟββὶ}]6), 

ὑθοηῖοδὶ ΘΧΡγθββίομβ, δπα οὐδοῦ ὑμίπρα ποὺ [Κοὶν 

ἴο Ὧθ ἔδιδαν ἰο Δ Ὀυὺ Βρθοΐδὶ βὐυπαθηΐθ. [10 18 

ἴσοι Ὀοίηρ υπδοαυδίηὐθα τ ὉΠ ΏΡΒ ΒΌΘΒ 88 ὑμι686, 

ὑμαῦ 80 υτϊθηρβ οὗ ὑΠ6 Ῥσορμοίβ δῖθ, 1Ὁ 1ἴβ ἰο Ὀθ 

ἴϑατθα, ἰουμα ὉΥ Ὥϑην τοϑθβ ὑο Ὀ6 ἔγθαυθη 



ν] ΡΕΕΕΑΓΘΕ 

αἰΠου!ῦ ὑο υπαἀογβίδηα, δηα ΘΟΠΒΘα ΘΕΟΥ υηδύϊγδοῦ- 

ἷἱνθ. Α ἴον ψοσαβ ἃῖθ, βόνοῦοὺ, οὔΐϑῃ 4}1 ὑμπδύ 18 

Τοαυϊγοα ἰο τϑίηονθ ὕμθ ορβουγιν, δηα σϑηαοσ ὑθθσῃ 

Ἰη 6 Πρ 10 19. Τῦ 18 ὀβρθοίδν οὗ ἱπιρογύϑῃοθ, ᾿ξ ὑ8θ 

ῬΙΌΡοίβ᾽ υυθπρβ 816 ὕο ὍΘ ῬΓΟΡΟΣΙ͂Υ υπαογβίοοα, 

ὑμδὺ αὐὐθηύίοη βῃουα ὈῸ ρδϊα ἰο ὑμὸ ἰβίοσυ δηὰ 

οἰγουχηβύϑηοοβ οὗ ὑ89 ἂρ ΏΟἢ σάᾶνὸ ὑμθη ὈἰτίΒ. 

ΕῸΣ 86 Ῥχορμϑίβ, ΒΟΎΘΟΣ ἴδ ὕΠ6Ὺ τΌβῸ δῦονθ ὑῃθ 

ΙΏ8Δ88 οὗ ὑπο ΟΠ ΘΙΩΡΟΓΑΓΙΘΒ 1Π ΒΡ ΓΙ ΠΥ δηὰ 

ΙΏΟΙΆΪ ἴοσοθ, ὙὍΙΘ δββθῃὐδι]ν, οὔθ δηα 811, ὑῃθ 

ΟΕ] σθη οὗ ὑμθγ {ΠΠ|0 : μοῦ ΒροΚο ουὖὖ οὗ, δηὰ ἰο, 

86 οἰγουχηβύβηοοβ οὗ ὑπο οὐ ὑΠ1ὴ6 ; ἰὑ γγχὰβ {89 

δῖτη οὗ ὑπ 118 ὕο συ ΐαάθ, ὕο γϑίοσχη, Οὐ ὑο ΘῃΟΟΌΓΑΡΘ, 

88 Ὅη0 Οδ80 τηϊρηῃῦ 0, ὑμϑὶῦ οουμύγσγτηθη δι η 

ὙΠΟ] πον ἰνθ ; δηᾶὰ ὑῃῸ1:} υυϊθηρβ τοῆϑοῦ 

ὑπσγουρμουῦ ὑῃ0 ἱπργοβϑίου ἢ ὑμ6 τηονθιμθηΐϑ 

8Π6 ΟἰἸΓΟΙΙΒύθη 08 οὗ ὑῃθ} οὐ δρὸ πηδᾶθ ὍΡΟΩ 

ὕπο. 1 δᾶῦθ ϑοοοσαϊηρ])ν Τη866 10 ΤΥ ΘηἀΘαγΟῸΣ 

ἴο δοαυδίηῦ ὑῃθ Τοϑαθγ, δὺ ἰϑαδύ ἴῃ οὐ] ηθ, τι ὑ86 

Εἰβύοσυ δηα οἰγουχηβύδηοθα οὗ  γθυ δ ἢ Β ἂρ; δηὰ 
ἴο δον ἢἷπηθΒ ο υπαογβίδηα, ΈΘΓΘΥΘΣ ὑμ8 νγᾶβ 

ῬΟΒΒΙ]Θ, ὑμ6 Ὀθαγίηρ οὗ ᾿ἷ8 σ ΓΙ ΟΌΒ ῬσΟρΡθοῖθΒ ἌΡΟΙ 

πὸ ονθηΐβ ΟΥ οἰγουχζηβίϑῃοοβ Ὑ ΒΟ οὁ81|16 ὑμοῖὰ 
ἔοσῃ!. ΑἸ Βουρ, μονγονοσ, ὑμθ γοϊυπηθ 18 ᾿ηὐοπαθα 
ῬΥΙΊΔΙΙΪΥ [ΟΣ ΤΘΘάΘΓΒ ἀηδοαυδίηϊοα τι} Ηθρτον, 1 
ἤδνθ ποῦ Ὀθϑῃ ἔογμοίζα! οὐ [86 ποοᾶβ οὗ Ηθθγον. 
βὑπαθηΐθ; δηῃᾶ θοῦ ὑμ0 ὑγδηβιδύϊοη, δηα δ]8ὸ ὑῃθ 



ΡΕΕΒΕΑΓΕ νἹ 

ΧΡ δηδύοσυ ποΐθϑ ὌΡΟῚ ΒΟΙῚΘ οὗ ὑδμθ συ ηρΒ δὖ 

{89 οπῃᾶ οὗ 086 γοϊυχηθ, Ὑ111, 1 Πορϑ, Ὀὸ ἔουπᾶ ἰπύοσ- 

οδύϊηρ, 8η 6] υδβοῦὰ} ὈΥ ὕμβοιῃη. Α ἀοίδι θα αἰβουββίοη 

οὗ οχορϑύϊοδὶ οὐ οὔμοῦ αἹΠΠου 0105 (Θχοορὺ ἴῃ 80 ἴδ 

88 ΒΟΙῚΘ οὗ ποι ἔοστῃ {80 βυδ]θοῦ οὗ 86 πούθβ 78ὺ 

Γοίοιτϑα 0), 88 δἰθο οὗ ὑῃηθ ἀθϑρογ 11 ΘΓΑΥΎ ῬΓΟΡΙΘΙΊΒ 

Ῥτοβοηΐθα ΕΥ̓͂ ὑῃ0 ΒοΟΙΚ οὗ Φογθιηίδι, 1 βᾶνθ οου- 

ΒΙαοσγθά ἰο 1ἴΘ Ὀογομα ὕμο βοορθ οὗ ὑδβθ ργϑβοῃηῦ 

νου Ππι90.5 

5. Β. ΘΒΙΝΕΒ. 

Αι. 26, 1906. 

5. Α Ἰαγρᾷο ρασγύὺ οὗ ὑῆθ νόοϊυσηθ, νἱΖ. ὑπο ὑγϑδῃβ᾽ αὐΐοῃ οὗ τηοβὺ οὗ 
ΘὮ6Ρ8. ἰΐ.--χχν., Χχχ.--χχχὶ., χὶν].-Χ] ἶχ., ἢ ὑῃ9 πούθβ, θρρϑαγϑὰ 

ΟΣ ΙΠΑΙν, Ὁ Βῃου]α Ὀθ6 δἰαῖθα, ἱῃπ ἃ ΒΟ ῦ98Β οὗ Ῥδροσβ ἰῇ ὧδ 
Ἐνροϑίίδον, Ὀϑύσοοῃ Νον. 1002 δῃὰ Αὐυὐσ. 1904. 
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Ὀἰο Ζθα Ὀγ (τοοσίς 



ΙΝΤἈΑΟὈΌΓςΓΤΙΟΝ 

81, ΔΑ απὰ »ίαπ ο᾽ (δὲ γνεδεπέ ἱγαηδἰαίον. 

ΑΝ ἰἄἀθ8] ἰγδηδίδίΐοῃ οὗ (πὸ Β0]9 βῃουά φοεβοββ, 1 
ΒΌΡΡοΘΘ, ἔουν Ιοδαϊΐησ οδαδγϑδοίοσίβιϊβ: ἰᾧ βῃουϊὰ ὃθ 
ἰαἰοπιδο, αἱροϊῆοα, δοσυταῖο, διὰ οἷθασ. Ἰμοσθ δΙῸ 

ἘΠΩΡΊ 6 γογϑίουδ οὗ ὑμ9 ΟΙά Τοοίδιηθηῦ το ῬΟδθθαθ 
ὉΠ ΘὨΕἰΔΌΪΥ ὑπο ἢτὸῦ το οὗ ἔδμοθο ομβδσγδούθειϑίίοβ : [8619 
18 ὨΟΏΘ, ὈΠΙΔΡΡΙΥ (οχοθρῦ ἔοσς Ῥασζίξου δ Ὀοοΐχθ), το 
Ῥοδϑθθθθθ, 88 ΘΟ οὕθ Υ 88 ἰὺ βῃουϊά ἀο, ἐδμ6 ἰαδὺ ὕνο. 
δμοθ, υπαυοδίξομιδ ]θ 88 ἱβ ἐδ βυρογοσι ιν οὐ [80 
Βονίθοα γογείοι ἴο 80 Αυὐδμογίχοα γοσβίου, δα στϑϑῦὶν 

88 ἰὑ 16 ο Ὀθ6 ἀραϊγοὰ ἐμαῦ 1ὑ πιδὺ Ὀοίοσθ ἰοτσ Θ0Π10 
ΒΟΏΘΓΣΑΙΙΥ ἴο βυρογδθᾶθ 1Ὁ πη [πὸ Ρυ] 0 βοσνίοοθθ. οὗ ὑδ9 
ΟἸυγοι, ἔδοῦο 861}} ΘΟΟΠῚΒ ΓΟΟΙ 0. ἃ σνοζβίοῃ ψὨϊος, Ὁ 

ονοϑῦ ὑἱμπουρ τιδᾶὰθ ὈὉῪ 8 ρῥγίναίο δηᾶ, ἸΏ ΔῪ ὨΘν ΟΣ 6 1688 
Σοργοάοθ, ᾿ΔΟΥΘ ΘΧΘΟΙΥ ὑμδη νὰ ἐουῃ ροδϑὶ Ὁ] 6 ἴῃ ἐδ 
Ἐονϊθοα γογδίου, Ὀαὺ δὺ [86 βαζὴθ ἔθ πὶϊμουῦ ἀοίησ 

ΔΗΥ νἱοϊοῃοθ ἴο {δ ΕΏΡ] 8 Ἰδησθδρο, διὰ ἰπ [16 8819 
βοηογαὶ ΗὔΘΣΑΤΥ δύγὶο τι πο ΕΠ ρ δ ΒΙ10]6- τοϑάθσϑ 
δῦ ἰοηρ ὈθθῺ ἔδιδαν, (86 ταϑϑηΐηρ δηᾶ ἔογοθ οὗ [89 
οσίσίμδὶ. [ἿἋη δθοι ἃ νογϑίοῃ, ἴθ βτοῦ ὕτο ομδζγϑδοίοσιβιϊοβ 
ταθηἐοηθα δῦονο, ἰαΐοπὶ διὰ αἰἱριίν, τνουἹὰ Ὀ6 παδίυγα!ν 

Χν 

ἰ 



ΧΥῚ ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ᾿ 

βοουγοὰ Ὀγ ϑμουῖηρ 88 ΟἸΟΒΘΙΥ͂ 88 ῬΟΒ810]9 ὕο ὑῃθ ἰδῃ- 
συδᾷο οὗ {860 Αὐυϊμοτγίζοα Μοσβίοη ; ἴῃ ἔδοῦ, {818 σψουϊὰ 

ὍῸὸ ἀον!αίοα ἔτομημ ΟἿ ΘΟ 1 γὙϑβ ὨΘΟΘΒΒΆΣΥ ἰἱῃ [86 
ἰηΐογοϑίβ οὗ ὑμο ἐϊτὰ δηᾶ ουσίδ οὗ ὑ89 βϑδῖ)6 ομδγδοίοχσὶβ- 
(108, ΔΟΟΌΓΔΟΥ δηα ΟἸΘΆΓΏΘΒΒ. ΒΥ ΘΟΟΌΓΔΟΥ, 1 Ιη08} [ἢ9 
ΤοργοϑοηϊδἝοη οὗ ὑμο ἔοσοθ οὗ ὕμο ογἱρίπδὶ 88 ἐδ ὑΒἔ ΠΥ 
88 ζΖΙΔΙΏΤΔΔΓΙ, δηα ΡΒΙΠΟΙΟΩ͂Υ, δηα [86 βύυαγν οὗ [86 88:10 
ὙΟΙΑ 88 1Ὁ ΟΟΟΌΣΒ ἱπ ΟΥΠΟΥ Ῥδββαρθϑθ, ΘΏ816 υ8 ὕο 4806Γ- 
ἰδίῃ ἰῦ, Ὀὰὺ τιϊδουῦ δὴν βαοι αὐζθιιρὺ ἴο σγϑργοᾶυοθ 
ιτδιητηδίϊοαὶ ΟΥ ἸΟΧῖοα] τη ϊθ 88 ψουἹαὰ τοϑυϊὺ ἴῃ 
απηδύυγαὶ ΕἸ Ρ]Βἢ, ΟΥ διηουηῦ ἴο ρϑαδηΐγσυ. ΒῈῪ οἶθϑγ- 
ὨΘΒΒ, 1 Ιρθδὴ ΟΟΠΒΙΒύθηου δηᾶ :η(ο} Πρ] Π1Πὺν ἰὰ (89 
ΒΘΟΌΘΩΟΘ οὗ ἔθῃθθβ, ὑμθ δνυοϊάδηοθ οὗ δι ίρσυουβ ΟΧΡΓΘΒ- 
δίοηβ, δῃηὰ Ὄβρϑοΐδιν ὑμὸ δνοϊάδῃοο οὗ σψοσὰβ ψΒ ΟΣ, 
ΟΣ ἔδυ αν πῃ. ὑΠ 6 Βονθηΐθθηῦ δ ΟΘΩ ΌΓΥ, 816 ΠΟῪ 

ΟἰἴΠοΣΥ ἀπκηονσι, ΟΥἹ Βᾶνο 80 ὀμδηροα ὑμ 6} Τηϑϑηϊηρ 88 
ἰο Ὀ6 ὈΥ (86 στοδῦ σΣ 8] ΟΥ̓ οὗ ΓΟδάΘυΒ ταϊβυπαοσβίοοα.". 
Το ΒΙ10]ο, ἐὑ 18 ΒΌΓΘΙΥ ποῦ 8 Ῥαγδᾶοχ ἴο Πο]α, βῃου]Ἱὰ Ὀ6 
ΘΟΟΘΒΒΙΌ]6 ἴο ΕἸΠΡΊ ΒΗ ΓΟΘΟΘΥΒ ἱῃ ἃ ὑγϑηβ] ]0Ὴ---οὗὐ 1η- 
ἀεοοαᾶ “ τηοαογηϊζοα ᾿ (Ἰ 8.6 Β6Ώ86 ἴῃ ΙΟΒ (818 ὕϑστηῃ 18 

ΘΟΙΏΙΏΟΏΪΝ υπάᾶογβίοοα), Ὀυΐύ---ΟΙ ΔΓ δηα δοουγαίθ, δηὰ 

6 300 {80 ποΐθϑ δὖ 89 οῃὰ οὗ [89 νοϊυσηθ ου ἱϊ. 9, 32, δηὰἃ 
ϑ θθῦσοσθ. “Ἢϑίσοωρο᾽ δηὰ “δὐσζαηροῦ᾽᾽ ΔΥῸ, ἔογ ἰηδύϑηοθ, οὔϑῃ 
ὨὩδοα, ονθῃ ἰἱῃὰ ὑῃθ Βονθοα Μοσχείου, ἰὰ ὑὍὴθ θθῆβ8θ οὗ ἠογείρη, 

7ογεῖίρνιεγ----α, ΒΘτθ0 ΤΠ ΣΟΒ ῬῬυϑοῦϊοα!ν ἢῸ ΟὯΘ πον σψουϊὰ τΒἱηὶς οὗ 
αἰυσὶρυηρ ἰο ἔβοω. ΤΏΘΓΘ 8Δ.Θ 8180 σωϑὴν οὐῇοῦ τοσαβ τοίδϊηϑα 
πῃ 180 Βονϊθθὰ ψοσείου, το ἢ ΘΙΘ ῬΓΟΌΘΌΪΥ οἱΐπος ποὺ ὑμᾶθσ- 
δἰοοά, ΟΥ Ὑτοησὶν υπαἀογίοοα, ΌὉΥ ταοϑῦ σϑϑάθσθ. [1}ἢ 1706 ὈοΟΪκθ 
οὗ [89 Ο.Τ΄. οατθα ὃν Ηἶπα, 9 ὑγϑϑϑῃῦ τσιῦοσ 888 ὑδυ8}}ν τοϑὰθ 
8 Ῥοϊηῦ οὗ οχρ]αἰηίηρσ ὑὯ9 Θεοδίβσοβ οοουστίπηρ ἰὰ 89 ἘΝ ΏΡΓ ΒῊ 
ΨΟΣΒΙΟῺ υϑ06ἀ : 8660 [6 [ηἀ΄ΐοοθθ ἴο Ηἰα οὐϊξίομθ οὗ αϑηθβὶβ, [ἢ9 Ἰδϑῦ 

οἱχ Μίυος Ῥχγορῃοίβ, δῃὰ ἴβηοὶ, δὰ ὑμὸ ΟἸοββασίθα δὖ ὑ8θ9 ϑηὰ 
οὗ Ὠ18 Ῥαγαϊεῖ Ῥϑαΐίενγ (ΡΒΨ.), 7οῦ, διὰ ὑπ ργϑϑοῃΐ νο]υσωθ. 



ῬΡΕΙΝΟΙΡΙῈΘ ΟΕ ΤΕΛΝΟΙΑΤΙΟΝ χνὶὶ 

ἔγϑθ ἔγοιη ῃθϑϊοϑθ δηα τα θ᾽ δ ηρ ΔΡΟΔΙβτηβ." [Ι͂ἢ 0 
Ῥγοϑϑηῦ ψ ϊυτηθ 8 Θηἀθ οῦῦ 888 ὈΘΘῺ τη866 [0 ῥγοᾶσοθ 

8 ΓΔΒ] ὐϊου οὗ ὑμ6 Βοοῖκ οὗ Ψογθιαῖδῇ ΒΟ. ΤΏΔῪ ῬΟΒΒΘΒΒ 

[86 ἔουγ ᾿ἰὔογασν ομδγδούογίβεϊοβ ΒΟ ἤν ὈθΘη δ 08 
ἱπαϊ!οαίοά. Ξ 
Α τοῦθ ὑσδηβἸδίίοη οὗ α Β10]1.4] θοοϊς, μόουσονοσ, Ὁ 1ὖ 

ΘΥΟΣ 80 Οχϑοῦ, ἰβ ποῦ βυδῆοϊορηῦ. Ῥαββαροὸθ ποῦ υπέγο- 
αΌΘΠΓΥ ΟΟΟΌΣ, ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ ἴῃ ὑ86 Ῥοσίοδὶ δα Ῥγορῃϑίϊοδὶ 
ὈΟΟΚΒ, τσ ΐο, βοχωθεηθα ἔσο ὑδθ ῃπδύυσθ οὗ [δὴ 

ΔΙ]υδΐοτβ οοηΐδίηθα ἴῃ ἔμοσω, βοιῃθῦιθθ ἔσοτῃη δογυρύ 

ΟΠ ΔΗΡΘΘ ἴῃ ὑδθ ΒΡ δ ΟσΒ, οὐ ἴῃ (ἢ 11η6 οὗ ἐβουρῃῦ, δῃηὰ 
ΒΟΙΏΘΕΣΙΘΒ ἰδὸ ἔγοια οὗμοσ οϑίβοθ, 80 διύΘγαρο ΓΟΘΟὺΘΥ 
δηαᾶβ ἰὺ αἰ ἼουΌ ὕο υπαἀογαίδπα. Τύ ΔΡΌΘΔΓΙΒ (ο Π16, 1ἰὖ 18 
ἔσπο, ὑμδῦὺ ἃ Η]δΐη δηᾶ οἶθασ τοηογίηρ οὗ 6 ΗΘΌΟΓΣΘΥῪ 
08 ΤΟ 1Π ἸΏΔΗΥ͂ Ο8868 0 8] ον {818 αἰ που ]ύν. 
Αὐ {86 βδηθ πη, ὕμογθ σϑυιδίη ὑπαἀουθίθα]Υ Ῥαβϑβαρθθ 
ὙΠΟΓΘ ἰδ ἄοθθ ποῦ γσϑίῆονθ Ὁ ΘΗ ΓΟΙΥ ; δηὰ ψΏΘΓΘ, ὺγ 
᾿ηϑύϑηοθ, Ὀσίθῦ ἨΘΘα ηρΒ, ἱπα᾽οδίϊησ ὕμο 1ἴπὸ οὗ ὑπουρσμῦ 
ἴπ [80 ζΟ]Ο Πρ ῬΑΓΑΡΊΘΡὮ, 086 τ80 οὗ ἱηνογίθα ΘΟΙΏΣΊ88 
βῃονίησ ὙΏΘΙΘ ΜΟΣΩΒ ΒΡΟΚΘΩ Ὀορη δηᾶ οπᾶ, δῃᾶ ἃ 
τηδημιηι οἱ ΘΧΡΙδηδίοσυ πούθβ, σγοξοστίης ὕο Ῥ8γβ}]16] 
Ῥδβδαρθθ, ΟΥ Οὔ Ί8Β0 ΟΧρ δἰ ηΐηρ 8105] 08, ἢ ΒΘΏΒΘ 

οὗ ψὮΙΟΩ ἰβ ποῦ ἔδι εν δρραγοηῦ, σψουἹὰ 6 οὗ στοδαῦ 
δδβαιδίδῃοθ ὅο μ0 τοδᾶθσ. 1ῃ {ῃ6 ργοϑοῃῦ σνοϊυμαθ, 1 
ἤδνο δοοοσάϊησὶν δαἀαοα μοῖρ οὗ {818 Κὶπά. Τηνογίοα 

6 ΤΏΟ στὶρδῦ ἈΥμοῖρ]9 ἔοσς ἀϑαϊηρ τὶ Θγομδίβσηβ νγὰϑ δυτγοὶ Υ 
Ιαἰὰ ἀοτνῃ ὁπ ο9 ζο Σ᾽ 81} Ὁν ὑῆο Ἰδίϑ Βρ. 1ὐρμεοοῦ, ἱπ Ὠΐβ δατηΐγα Ὁ ]9 
οδαν οὐ α ἔτγεον ευΐδίοη, οἵ (δὲ Ἐπριδἢ, Νοιυ Τεοίαηιεν (1872), 

Ῥ. 171: “80 Ἰοῃρ 88 δὴ διομβίθση ἐβ ἱῃ 61} 10 ]6, Ἰοὺ ἰ Ὁν 8}} 
ΤΏΘΘΩΒ ὉΘ6 τοίδίηθα. 1Ὲ 1 ἰβ χω βϑθϊημ, οὐ διηδίσυουθ, ΟΥ 
ἐμασιμουϊοαίθ, 0η6 Οὔσαθ 705 σϑσρονΐῃς 1 ὯδΔ8 σΟσῃθ᾽᾽ (ΟΟΣΏΡ. [δ9 
δΠ]υδίσχαϊζουδ, ΡΡ. 1191., 170-39). 



χνὴ! ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ΘΟΙΏΠΛΘΔΒ 81Ὸ [0 ΤΟΣΘ ὨΘΟΘΕΒΔΙΥ---ηα ἱπἀοοᾶ, 16 {πο 
Ῥοθίλοδὶ ραγίβ οὗ [89 ΟἸα Τϑαίδιμθηῦ δγὸ ἴο Ὀ6 Ῥχοροσὶῃ 
ππαοχϑίοοα, δἰτηοδὺ ἱπάἱβρθηβδ ϊθ---οὐ δοοουηῦ οὗ [δ9 
Ῥτιδούϊοο οὗ Ἡθοσον Ῥοοϑίβ ὕο ρΐδοθ ᾿ψοσάβ, ἢ 8 ΣΏΔΏΠΘΡ 

ὉΠ ΙΉ118 7 ὕο ΕἸ ΟἾ 8} τόδ, ἰῃ 86 ταουΐτῃ οὗ ἃ Βρθακοσ 
ΟΥ ΒΡΘΆΚΟΥΘ ποὺ ΘΧΡΓΘΘΘΙΥ ὨΔΙΘα ; δᾶ 1 ἢδνο δοοοσά- 
ἸΠΡῚΥ ΘρΙουθα ὑμοπὶ σορυϊδυγ, οχοορὺ ἰὴ ἴδ ομθ 
ΘΟὨΒΘΗΟΙΥ ΤΘΟΌΣΤΙΩΡ Ο886. οὗ ψΟΣΒ ΒΡΟΚοα ὈΥ Ὑδαν ἢ 
ἴο [86 ρτγορβδοῦ, ἴῃ ψ βίοι ὑπο ν αἰα ποὺ ἀρρϑδζς ἴο τὴ ἴο 
Ὀ6 σϑαυΐϊγοα. 

Ϊῃ οΥΘΣ τοϑρϑοῖβ, ὅθ ζο]οσίηρ τὸ (86 τηδὶη ὑσίῃ- 
ΟἱρΙοθ οὗ ἰγϑηβί δου ψΐοὴ 1 πᾶν δαορίοα. 17481108 
Ὦανθ ὈΘΘῺ υδ8θ6, ποῦ 88 ΠΟΥ͂ ΔΙῸ υδοᾶ ἰη ΑΥ̓͂., ΕΥ͂,, ἴο 

Τοργοϑοηῦ ψΟσὰβ ηοὺ ἴῃ ὑπο ογίρηδὶ, Ὀυΐ, 88 10 ΟΣ ΔΑΣῪ 
ἘΠ ΡΊ 6 ὈΟΟΙΚΒ, ἔοσ [86 βδκὸ οὗ ϑιρ ἢ Δ519.---Οϑ θο δ! γ ἴο 

ΤΆΔΙΕ ῬΓΟΠΟΌΩΒ, ὕδθ ΘΙ Ρ 888 ἡ Ὑ Οἢ 18 ΒΟΙΊΘΙΣΠλ168Β 
ἱπηρογίδη, ἱμβουρῃὴ ἰὑὺ ψοῦὰ ΓΆΓΟΘΙΥ ὈῸ ϑδυδροοίοα, 
ψιουῦ ΒΟΙΩΘ ΒοἢΒ! ΤΩΘΟΒΔΗΪΟΔΙ ὯΘ6]Ρ, ΌὈΥ δὴ ΕΠ Ρ] 8 
τοδθσ." γοσὰβ ποὺ ἰῃ (πὸ οσίρί 8] δῖθ δῃοϊοθοᾶὰ ἰῃ 

8 Τα] 1.9 αν ποὺ πονγονοῦς Ὀθθ ὑϑοὲ ψΏΟΣΟ [89 Ῥζοῃ. ἷθ 
Ββιδοθοῦ! ν θτρῃμδαισοα Ὁν ἐδ ροσίξίοι Ὀοΐοσθ ἃ βίορ, δα ἱν. 22 
(᾿ τωοϑ᾽), ν. 4, χὶϊ. 8 (" ΛΠοὰ᾽), ΟΥ υπυδυδὶ υἷδοθ, 88 χν. 6 (᾿ σωὩθ᾽)» 
Χχχ. 14 (΄ ὑῃ99ὁ ᾽). 

ΤῊΘ οι ϑαὶδ οἱ Ῥζοποῦῃδ ἰθ ἱπαϊοοίθα ἰῃ Ηθῦσγονν βογωθίξηρθ 
ΌΥ ὑμοὶν Ὀοίηρ οχρεοδδοοὰ ϑορθζδίϊυ (85 ζ6Σ. 1. 10, χχνϊΐ. ὅ, 
ΧΧΧΥ.. 29), βοσαϑέξσσηοθ ὉΥ ὑπὲρ Ῥοδίϊοῃ (α6 96Γ. ἱν. 17, ν. 22, 
Χχχ. 14, 188. ᾿ν]ϊ. 11). [Ι᾿ φϑῆθσγαὶ, όνόνος, δὐθηΐϊίοη δῃουϊὰ 
ΘΙναυθ ὈΘ ρμϑίὰ ἰο {πὸ ογάερ οἱ τυοτὰϑ ἴῃ αὶ ΗΘΌγον δοηΐθῶοθ. 
ΤῊΘ ογάοσς οδῃηοῦ δἰαυδ ὃὉθ τΤορχγοάυοθα ἰῃ ΕΣ ρἸ 80 (ἔος τ μδὺ 8 
ΘΩΔΥ δηὰ Ιἀϊοταδέίο ἰθ οὔθ ἰδησυθρθ ΤΥ ὉΘ δὲ δοιὰ ὑπηδίυγαϊ 
πῃ δηούμοῦ), Ὀυὺ ἴῃ ὑδ0 Ηρῦτον οχρχοδαίοῃ διὰ ϑσαρἢϑαὶθ 8 ΣῸ 
οοηνογϑὰ ὃν ἰῦ; δηὰ τῆοσζθ, ὈῪ τωϑϑϑδ οομδίδβίθης τὴ ἘΠ Ο Δἢ 
ἰάϊοχω, ἰῦ ἰδ ροβαιδἷο ὑο ὀχρζοθδ ὑδμο οἴἶοοι ἰῇ ἃ ὑσγϑ:οϊδίίοω, ἰδ ἱϑ 
ΟΣ 116 χωδικίησ δὴ ϑῃάθανουρ ἴο ἀο δ0ο. 



ΡΕΙΝΟΙΡΙΕῈΘ ΟΕ ΤΕΑΝΘΙΑΤΙΟΝ χὶχ 

Ῥδϑηΐμοθοθ, οχοορῦ ψὮοτθ ὑμο ψόοσγὰβ ἰῃ αὐθδβίΐοῃ 8 ΓΘ 
δά ΤΘΓΟΙΥ ἴοσ ὑπ βαῖο οὗ ΕἸ 8 ὑδαρθ, δη σὮΘΓΟ, 
{μοχγϑίοσθ, σρϑυῖα οὗ Ῥδγθη οδὶ8β ΔρΡροδγοα ἴο σὴο ἴο Ὀ6 8 
ΠΟΘ ]οα8 ἀἰβῆριτοσηθηῦ οἵ ὑπ ἰοχί." ΠηγΘΒΙΟΩΔ οὗ ΟΥΟΓ 
(48 {μ6 οὐ͵θοῦ Ὀθέοσθ ἃ νοῦ) ἢδῦθ ὈθΘῺ Θιρ]ογοά, ἴῃ 
δυτοοιηθηὺ τι (6 Ηοῦτον, βοιλονδὺ ΠΠΟ͵6 ἔγϑοὶ νυ 
ὑμδῃ ἴῃ ὑμο Αὐυἱδοχίχοα Μογείοῃ ; ἔπ0ν δῖὸ ᾿υβυϊβοα ὈΥ 
(860 ἀϑᾶρὸ οὗ Κίηρσ αμθδβ᾽ ὑγαπδίδίοτθ, δηἃ δρρϑδγ ο 
ΤΔΘ ποὺ ΟὨΪΥ ἴο Ὀ6 ποραρϑα βοζηθύξιϑβ ἴο ζὶνϑ ἃ σψοσζὰ 108 
ῬΓΟΡΘΙ ΘΙΡ δῖ, Ὀυῦ αἶθο ἴο ἱτηραγὺ ἔγοδβῃπμοαβ δᾶ 

ψδσιοῦυ, ποῦ 688 ὑῃ8ῃ ἃ οογίδίη αἰ ρη! οὗ τιονοσηθηΐ, ὕο 

{πὸ ϑύγϊθ. Ατομδίβσηβ ποὺ ἰκοὶνγ ἰο ὈῸ υπάοτγοίοοά 1 
Βανθ πδίυγα ν οθομονγθάᾶ, οχοορῦ ἰῇ ἃ ἴον οδϑθθ 1 
νοῦ, τ ἢ δὴ Θχρ δηδίοσυ ποῖρ, ὑμποὶν σούθηθοη βϑοσαθα 

ἔτοθ ἔγοιη οὈ]θούοῃ." Οδσγθ [88 Ὀθθῃ ἔβδϑηῃ ἴο δνοϊα 
ΓΟΠἀοΥΠρΒ τ ίο, τ βδύθυοσς ὑμϑὶγ οὐμοσ τλογὶΐθ, ἀϊὰ τοὺ 

ΒΘΘΙλ 0 16 ὕο Ὀ6 οοῃδοηῃδηὺ τὶ ἘΠΡΊ ΒΩ ὑβαᾶρθ, ΟΥ ἴο 

Τοδὰ πϑύυσα!ν δηᾶ διηοούμιυ. Τθυβ πο δἰὐθιρῦ [88 
Ὀθθη πλδαθ ἴο χοργοάποθ Ὠϑϑάϊϑβαὶυ ᾿ἰἴοσαὶ σοηοσίηρβ οὗ 

8Ὶ Βᾶνθ, ἴῃ ραγίξουϊαγ, ἀἰβρθηδοα τυ ὑἤθσω ἴῃ [89 οδ80 οὗ 
“νη, υδοα οἔξοῃ ἴο ἰηὐτοάυοθ ἃ νοσὰ οσ γοσὰθ ἰῇ δρροβίψίος, 

ἷῃ 8 δοῃηύθῃοθῦ Ὑδίοἢ τουϊὰ οὐποννγίθο ἴὰ οὖν ἰάΐοσα σοϑὰ ὑδ]ὰν 
(899 6... νἱῖ!. 17, χχχνὶ. 12). Κ5ϑο “ἴο νυἱί, χχν. 18, “Ὡδεωθὶν, 
χχνΐ. 22. ΟὐΟΟΔΒΙΟΠΔΙΥ αἷθὸ δὴ ἡ δπᾶὰ ᾿ ποὺ ἰη ἐδ9 ΗΘ. 88 Ὀθθῃ 
ἐγϑαϊθα εβἰγηϊασὶν (86 χν]ϊ. 10, χχ. 11]). [πὶ ὀχρίδηδίοσυ δα 1018. 

Πποννονοσ, 1 βανὸ ὑπουρῆῃῦ ὃ Ὀούΐζοσ ὕο ΘΙΩΡΙ ΟΥ̓ Γ6 ῬΘΓΘΏΥΏΘΕΘΘ, 
88 χχν. 80 " ἰχοδὰ (πὸ σταρϑδ), χχν. 31 “189 ἀΐηῃ (οὗ Ὀαὐι16)᾽, 

Χχχ. 21] “᾿(6120}". 
ὙΠ6 ΒΒΙῺΘ σα σῖτα ΓΘ, ὩΘΟυΓΣΩΙν, αἷϑο υδϑὰ ἴο ἱπάϊοαίθ τυῖϑδῦ ἰβ 

8 08] ρδυϑῃμθδὶβ ἴῃ 09 Ηθῦτον (88 χχίχ. 2); Ὀυῦ [80 οδ808 δ ΓΘ 
8ο αἰδῆοτοηιῦ ὑμβαὺ 1 ἀο ποὺ ὉΠ Ως ΘῺΥ τοθοῦ ὁ8Ὼ οοπέυδο ὕδοσω. 

Ὁ Οὐ, τὉ᾽Ά)6 ποΐθ οὐ ἡ 348. 
4 869 ἰϊ. 12 (“]γο᾽); νἱΐ. 838 (" ἔγαγ᾽᾿ : " ἐτρῃίθε, ἰ8 ποὺ 8 νὉΣΥ 

αἀϊχοίῆοα νογὰ, διὰ " ἀϊδύυυσῦ ᾿ 8 Βδράϊν δέσοης ϑῃουρἢ). 



ΧΧ ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ὕη6 ΗΘΌτον : ψΘγΟ ἰῦ Βϑοιηθα ἀθθῖσα Ὁ]6 ἔοὺσ ΔΗ͂ ΓΟΘϑῸ ἢ 
ἴο βίδίθ ἰύ, {86 16 Γ4] ταϑδηΐης οὗ [86 ΗΘΌΓοΥ, ἢδ88 ὈΘΘΏ 
ΔΡΡοῃαρα ἰῇ ἃ ἑοούποίθι ΟἾἹΥ οὔθ 1ἀΐοσα, 86 υ86 οὗ 
0Π6 Ῥδυύϊοὶ Ὁ]6, θϑρϑοίδὶν τ “ ὈΟΒΟοΙά;,᾽ οὗ δὴ δνυδῃηῦ ἴῃ 
ῬΙΌΟΘΒΒ οὗ Ὀοίηρς Ὀγουρῃύ δρουΐ, υδρα ἰῃ Ῥαγύϊουϊδν οὗ 9 
ἡτητηϊηθηῦ ξαΐαγθ (ΟΣ οὗ ἴῃ ξαΐυγο οοῃοοῖνθα δηᾶ ρμ]ο- 

ὑυγοα 88 ἱτηστϊ θη), 18 80 ἔγθαυδηῦ ὑδαῦ ἴο δνθ ΠΟΡΘΓ 
Τοργοαυοθα 10 ψου]ὰ ἢᾶνο ὈθθΩ (0 ΟὈ]ογαῦθ ἃ τηοῦθ οὗ 
ὑπουσῃῦ ομαγδοίογιβθο οὗ Ηθῦγον Ῥγορῆθου. 1 δδνθ 

ΒΟΟΟΓΟΙΠΡΊΥ ΘΧΡΓΘΒΘΘα 10, τ ΏΘΥΘ ῬΟΒΒΙΌ]6, Ὀγ (Π6 ἘΡ]ΠΒἢ 
Ῥδυυοἱρὶθ (88 ν. 1δ); Ὀυῦ 1 ουπά ὑμδῦ {18 οου]ᾶ ποῦ ὈΘ6 
ἀομθ Ὁμηοσν, 88 ΠΟΘ ΟΓΘ ΤΏΒΗΥ Ῥδβϑᾶρθθ ἰῃ Ὲ]ΟὮ 
[86 ῬΑγύϊο! ]6 ἀϊὰ ποῦ γϑϑα ν61]]1. Μοάθγῃ βη:8, μῦθον οὗ 

ον] ΟΥ δχργϑββίοῃ, ἢᾶῦθ ὈθΘη βοαυ]ουβὶν ϑχοϊυᾶθᾶ : 
ΤΟΥ͂ 816 αυἱΐθ Ὁπηθοθββαυυ, ἴῃ ἃ ὑγδηβίδύϊοη οὗ ὕῃ90 

ΒΙΌΙΘ, ἴοῦ 80 ββκθ οἵ βϑουσίῃρς οἱῦμπο οἰθϑῶθθθ ΟΣ 
Ἰπ 6 Πρ] ΠΠγ. Α τοτὰ ποὺ ἱπ 86 ἴῃ 1601] ΙΔΔΥ 
ΟΟΟΒΘΙΟΏΔΙΙΥ͂ ανθ ἴο 6 οιῃρ]ουθᾶ; Ὀυῦ ἰύ πορᾶ ποῦ 
ὨΘΟΘΒΒΑΤΙΥ Ὀ6 οη0 ψ]ῦ ἃ τηοᾶοχῃ ΠδνΟῸΓ : βοσμουίησ 
ἀδροηᾶβ ΡΟ ὑπο ομδγϑοῦθσ δηα διϑϑοοϊδίύϊοηβ οἵ [ῃ6 
νοτὰ. οσὰβ ΒΟ} δῖὸ δὖὺ 811] οὗ ἃ ὑθοβῃΐοδὶ οὔδ- 
δούϑ, 1 σαϊθυαηαογβύδησιηρσ δηὰ οοηξυβίοη 816 ἴο ὃὈΘ 
δνοϊαοϑᾶ, βῃου]α Ὀ6 Γοργοϑθῃΐθα οοη βίο Ὁ] ὈΥ [ἢ Β81160 

ἘΔ ΡΊΒη Θαυϊνα]θηῦ :9 [πῃ Ῥδβθαρζοβθ ψΏΘΓΟ Ἰἀἰοπ ΟΥ υϑᾶθ 

5 ἘῸΓΣ οχϑυωρὶοθβ οὗ ὑμθ οομπέυδβίοῃ γίβίηρ ἔγοσῃ ὑῃθ πϑρ]ϑοῦ ἴο 
ἄο {δΐ8, βοσαθίζηϑθ ϑνϑῇ ἰῃ ὅηθ ον βοα ογβίου, δηὰ ἰῃ οΟσαβ οὗ 
ΒΟΙῺΘ ἱτωροζίβϑῃοθ, 866 ἱῃ Ἡδδβίύϊηρβ᾽ οί. οὐ τῶε Βίδίε ὑῃ9 γύϊο]οθ 
οἱ Ονγέορίηρ ἐδόηισο (οὐϊοθ ϑαρϑοΐδὶ]ν ὑμθ οοῃἔυβίοι ἴῃ 1,ϑν. χὶ.), 
Οδενέησ, Ῥίαίη, ἴσον, ϑιγαηρεν, Ῥαῖε, Ῥεῖ μδ απὰ Αἰεαδωγεδ 
(μοῖθ δῦ ομὰ); δῃᾶ 89 ποὶθ οὔ δργέπκχῖε ἴῃ ὑμθ ϑρεαζκετ᾽ 9 Οοπι- 
τιείαγῳ ΟἹ Ἰ,ονϊδίουθ, Ρ. 4θ9Ὁ, ΟΥ (πῃοτθ Ὀσίθθν) ἴῃ ὑμθ τυτὶυθσ᾿ 8 

ποῖθ οἢ ΖΘΟΉ, ἰχ. 1ὅ ἰῃ 789 Οεπέμγῳ Βιδίε. 



ΡΕΙΝΟΙΡΙῈΒΘ ΟΕ ΤΕἈΛΝΘΙΑΤΙΟΝ χχὶ 

ἀϊὰ ποῦ γα ]γ Ῥοσγτοϊῦ ὑ818, [86 υϑὺ8] ΕἸ ΡΊ ΒΗ οαυϊναϊοηῦ 
888 ὈθΘὴ ρίνϑῃ ἴῃ 8 ἔοοὐποίθ (88 χ. 8). Τῇ Τούγαργδῃι- 
τηϑίοῃ, θὴρ ἃ ρεγϑομαΐ Ὠδῖηθ, 18 ποῦ ῬΓΟΡΟΣΙΥ ΓΟΡΓΘ-: 
εϑηϊθα ὈΥ “(86 1050 : 88 δ ΘΟΙΏΙΏΟΣ σψοοϑἰζαίίοῃ 
“φοβονδὰ ᾿ 18 ῬΒΙΟΙορίοα!ν ᾿παθἔθηβι }]6---ϑοϑίθ8 Ὀοίηρ' 
ὍΠΚηονσ Ὀοΐοσο Α.Ὁ. 1618 (οσ ὑμογθδρουῦίθ), 8ο ὑδδῦ 10 

οϑηηοῦ οὐθὴ οἶδὶπὶ δηθαυν ἷἴῃ 8 ἔανου“---(ῃ6 

νοοδ  ζαύϊοη “ Ὑδανθ,, ΠΟ υϑ08] ΔΙ ΟΠρ ΒΟΠΟΪΔΓΒ, ἢ 88 
Ὀόδη οὶ ογοὰ. ΤΏΘΓΘ 18 ΠΟ ΓΘΑΘΟῺ ἔοὺΣ Βυρροδβίῃηρ (μδὺ 
οἰ δοῦ θυ ΟΥ 8. ΘΟ ΘΙΔΡΟΓΑΓΘΒ ΟΧΡΓΘΒΒοα ὑμ6 
ΒΘΟΙΘ Ππδη6 ὈΥ ἃ ὈΔΓΘΔΡΏΓΑΒΟ; δηᾶ 1 18 δηῃοϊθηῦ 

Ῥτγοῃυποϊδυοη 88 ποῦ δούυδ!ν “ ὙδΏνϑ,᾽ 1Ὁ τηυβῦ Βᾶνὸ 
Ὀόθη βοσαϑίιησ οσχύσγοσηϑὶν {κὸ 10.595 ΗΘΌΓΘΥ ψΟΣῸΒ μᾶνὸ 

ὈΘΘΏ οἱὑθα ΟΟΟΔΘΊΟΠΔΙΪΥ ἱῃ ὕμο ξοούπμοίοθ (υϑ04}}ν ἔοσ 186 
ῬύΓΡοΒο οὗ ββονίηρ ὕδθ 51 ῃὔηο85 οὗ ἃ ἑοχύυδὶ οἤδησο 

δυρροδίθα), Ὀυΐῦ ποῦ, ἰῦ 18 Βοροά, ἰῃ ἃ ὙὙΔΥῪ ὑδαῦ σ]]}} 
ἱπίοστυρῦ ΟΥ ῬΟΓΡΙΟΣ 8 τοδθσ. [Ι͂}η ἀἰδῆου]ῦ δηα υποοργίδίη, 
Ῥδδθαρθθ, ὉΡΟΩ ὕδο ἱἰηἰογργοίδυοη οὗ σψὩο} αἰ ογθηῦ 
Ψ ΘΒ ΤΏΔΥ ΓΘΑΘΟΠΒΌΪΥ Ὀ6 Π6]α, 10 ΒΘΟΙῚΒ ὕο [26 ῬΓΟΡΟῚΣ ἴο 
αἷνο ὕῃθ δ]ύθσῃδῦνο σϑηοσίηρ ΟἹ ὕμθ τηδγρίῃ : οἱ 86 
οὗβοσ μδηᾷᾶ, δ᾽ ὑθσῃδῦνθ γϑη θυ ηρθ, Μ᾿ ΘΟ. ῬΟΒΒ6588 ΟἿ] 
80 δηϊ αυδτίδη ἰηὐογοϑῦ, 1 ἤδνθ Θχοϊ θα 88 ὩΠΏΘΟΘΒΒΆΓΥ, 
δα ᾿ΠἸΚΟΙῪ Οἱν ἴο ἱπσοῖνο ἃ γοϑοῦ ἴῃ υποοσίδϊηΐν. 

ΤΏΟ ΒοΟΙ οὗ δογθι δ οομ δ᾽ ΒΒ ΘΣΘΙΏΡΪΘΒ οὗ ΟΓΘ 8} 
ΟἿΘ Βύγ]ο οὗ ᾿Ἰύθσασν οοϊηροβιύοῃ. [Τὺ οοῃύδὶ ηβ ὨΔΙΓΆ- 
νοθ Ὑτιύθη ἴῃ ΟΓΥΟΪΠΑΓΥ ὈΓΟΘΘ (88 οἢ. ΧΧχυϊ.), ῬΓ͵ΓῸ- 

Ῥμοίΐοαὶ αἀϊδοοῦσθοθ υτιυθα ἰῃ δὴ οἰοναίθα, οσδίοσίοδὶ) 

ῬΓΟΘΘ, ΓΟΘΟΙΔ Πρ ΠΘΏΘΓΔΙΙν ἰῃο ἀϊδοουτθοθ οὐ Ὠοαυΐθ- 

8 Το δβδροοοραιοα ἔοσττῃ -ψᾶλἃ δὖὺῦ 186 ϑηὰ οὗ ΤΏΔΩΥ ὈΓΟΡΘΣ 
ὨΔΙΏΘΘ (ἱπ ὑ89 ΗΘ.) δύγο:ρ!ν βυρροτσίβ " Ὑδῆνθῃ ᾽ 88 ὑπο ῥτσγο-: 
παποϊούϊοη οὗ 89 υπϑροοορϑίθα Ὡϑσηθ. 



ΧΧΙῚ ἹΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ 

ΤΟΠΟΙΩΥ (88 πλοϑὺ οὗ οἢ. νἹ]., οἰ. χίχ., χχ. 4-θ, χχὶ. 4-10, 
οἴο.), δηᾶ αἰϑο Ῥδϑβαροθ τσὶ {6}---88, ἴῃ ἔδοῦ, (86 ἀϊ8- 
ΘΟΌΓΒΟΒ οὗ {86 Ῥτορμϑίβ γγοσθ τηοδὺ Θοσζσηοη]ν τύτὶὑἰθη---- 
ἴῃ ἃ Βίγ]9 δΡΌσοχιτδύηρ ΤΏΟΥΘ ΟΥ 1688 ἴο ὕπο γί γοΐοδὶ 

ἔοττα οὗ ΗἩΘΌΓΘΥ ῬοΘίζγυ, ἴῃ 1168 ΙΔΟΣΘ ΟΥ 1668 ΡΔΆΓ8]]6] ἴῃ 
πουρδῦ, “δηα δἰ λα ἴῃ γι ϊουϊδίίοη δηὰ ἰθησίῃ. ΤΏ 
11η68 βορδγαύμρ ρῬδββαροθ τι θη 'ῃ {86 βοοοῃὰ δῃὰ 

(ἱτὰ οὗ {8ο8θ βύγ θα δθ ἢοὺ δἰτσανα ΟἰΘαΥν τηδγκοᾶ : 
{80 οἰοναύοθα Ῥχγοροίϊοδὶ οσγαύοσυ οΐϑῃ {8118 Ἰηῦο οἰδῦϑοθ 

ῬΆΓΔ1168] ἰῃ ὑμουρμύ, δηᾶ βοχηθίμπιθθ, 88 {86 θιμούϊοῃ 

ὈΘΟΟΙΏΘΒ ΒύΓΟΏΡΟΥ, Γθ08 ᾿ηὔο ὕδθ αἰδύϊηοῦδνο τ γίδτοῖοδὶ 
ταονοιηθηῦ οὗ ρῬορίσγ. ὕὕμαονς ἰμοβο οἰσγουχηδίδηοοθ, ὦ 
αν παύυγα! ν δα ἴο ΘΟ ΒΙ6 ΣΡ ὑμ6 αποϑίύϊζου ἢον ἴδ [ἢ6 
Ῥοσρῦϊοδὶ ἔοσιῃ οὗ [89 οτἱρίηδ) βῃου]ὰ Ὀ6 σϑργοθϑοηϊθα ἴῃ (89 
ὑγϑαηβίαίίΐοη. ΤῈθ ἑεπάεπον οὗ Φογθιλῖδῃ ἰο οδϑδὺ ἷβ 

ῬΓΟΡΒΘΟΙΘΒ ἰηῦο {δ τγίδγοϊοδὶ ἔοστηβ οὗ Ηθργον ροοίσῃυ 
ἷθ, οὗ οοὔζθο, Ῥδίθῃηῦ δῃαὰ υπάθῃϊδῦϊο: πϑνογυί 1688, 

ΒΑΘ ΟὮ 88 [89 ΖΌΓΙ 18 86] ἄοτ 88 οοιηρ]οῖθ 88 ἴῃ [89 
ἀἰβυϊποῦ νον ροθίϊοδὶ ραγίβ οὗ {μ8ὸ ΟἹὰ οβίδιμηθηῦ 
(Ρβδίπηβ, δου, Ῥγονθσγὺβ ; ὅθῃ. χ]χ., Ὠϑαῦ. χχχὶϊ,, οἵο.), 

ΟΥ 88 ΟΔΡΔΌΪΘ οὗ Ὀοΐῃρ ΓΟργοϑθηϊθα βαὐϊβέδουοσιν ἴῃ 
ἘΠ ΙΒ}, δηα ΤΟΓΘΟΥ ΟΣ οδἢ Οἶὔθῃ ΟὨΪΥ 6 τηδᾶθ οοϊωρ]ϑίθ 
ΕΥ̓͂ δἰίογαύζοηβ οὗ [89 ἰοχὺ τ ὩΟἢ 1 ψὰ8 ποὺ ρῥγοραγοὰ ἴο 
ἰπίγοάυοο, 1 ἀθοϊάρα ὕο ᾿βδκὸ πὸ αὐΐθιιρῦ ἴο ἄἀο {δ ΐ8, 
δχοθρῦ ἴῃ 8 ἔθ ὙΘΓῪ ΟἶΘΑΥ Οα868, ΏΘΓΘ {86 τ τηΐοδὶ 
ΤΩΘΑΒΌΓΘ τῦῶ8 ῬΘΡ(ΙΟΌΪΑΥΪΥ δρραγθηῦ, δῃὰ σψίοσο ἰὑὺ αἰὰ 

ΒΌΡΘΔΥ ἴο ὈΘ 8ὴ δανδηΐαρο ἴο δγθ ἴδ ρΡορίϊοβὶ βίσαοΐυσθ 
οὗ {86 Ῥαϑβαρθὸ οχιὶδιύθα ὑνρορταρ αν. 1πῃ οὐδὸς 

Οο8868 1 μαᾶνο ὑσγυδίοα ἴο ἴΠ6 Βοιι}- Ῥοθύϊοϑὶ ἔοστῃ οὕ οἤδγδο- 
[ΘΓ οὗ ἃ Ῥϑββαρθ, δηά ἴο ὑπο ἔθϑ ηρσ ΒΟ Σ ΠΠα8 ΘΧΡ  βϑί ἢ 
ἴῃ 10 ὈΥ ὑδο τορουύϊθοῃ οὗ 8 ὑβουρσηῦ ἰῃ ῬΔγΆ116] οἰδιβοθ, 



ἙΕΟΝΜΘ ΟΕ ΗΕΒΕΕΝΝ ΡΟΕΤΚΥ χχιῖ 

Ὀοΐηρσ Βυοϊ ΠΟΥ δρραγοοῦ ἴο {μ6 τοϑᾶθγ πτιπουῦ 
ἔασίμον δϑδϑιίβίδῃοθ. [1ὖ δἰϑὸ βϑϑίὴβ ὕο π|ὸ ὑμδῦ ὕο Ὀσθδκ 
ὉΡ [86 ἰοχύ οὗ ϑεγθοηλ δῆ ἴοο ἔΓΘΘΙΥ ἱπῦο ῬΆΓΆ]16] 11ποϑ, ὈΥ͂ 
υπᾶυϊν ἰηὐοσσυρθύρ ὑπ οοπύϊπυουβ ον ψοἢ ἴδ 

ομασγδοίοτίβιῖο οὐ ἢἷ8 Ῥσζορμθϑοῖϑβ---8ὲ8 ἱπάοοά οὗ {δθ 
Ῥιορμοῖβθ᾽ ογαύοσυ ἱῃ ζθηΘΓΑΙ ---ϑοιηθγῃδὺ δ] ΐθσβ {86 
οθοι βοὴ 6 τ ο]6 ἰβ ἱπ οθηαοα ἴο Ῥγοάῃυορ. 

Ου {80 ΤΏΔΠΠΟΓΣ ἰῃ ψὨΪΟΝ, ἱῃ ΟΥ̓ ΠΔΣΥ ΟΔ865, ὑ86 11 Π68 
οὗ {86 οτρί 8] 8.6 τοργοθοηὐθα ἴῃ ὑμ6 ὑσϑηβ δύίοη, ποι ίηρ 
πθϑα Ὀ6 βαϊαά. Βυΐῦ ἃ ψογὰ οὗ οσρ᾽δηδίίοῃ δ δ6 Ὠοοαρά 
τ ἢ τοΐογθῃοο ἴο (86 ἔογτα δαορίδα ἱῃ 1. 2, 8, 1δ, νἱϊ. 29, 
Ϊχ.. 21, 22, χὶϊ!. 18, 19, χχὶϊ. 6, 7, χινη. 17-10. 1η ογάϊ- 
ΠΔΙῪ ΗΘΌΓΟΥ Ῥορθίγυ, ὑῃθ βϑοοῃᾶ ]ηθ οὗ ἃ αἰβύοῃ ἷβ 
ὈΒΌ0Δ|1Υ οὗ ΔΡΡΧοχι τ δίρι Υ ὑ.6 88:16 θηρ 88 [86 ἢγϑὺ, 
δηἃ ΘΟΠΒΟαΌΘΗΝν Ὀαίδηοοθ ἰὖ; [1ὖ αἷθο, 88 8 στῦ]θ, τϑίῃ- 

ἔοσοοβόυο ὑμ6ὸ βσθῦ, συ ϑοῦθοσ ὉΥ ΨΥ οὗ ϑυποηψηιοιϑ 
ῬΔΓΑ]]Θ]θτη, 88--- 

ΤΒοῦ ναὶ Ὀγϑαὶκ ὑμοσα ΣΙ ἃ στοὰ οἔ ἴγοι ; 
ΤΒΟῦ 8ῃ4]0 ἀδδὴ ὑΐϑσω 1 Ὀΐθοθθ τὸ ἃ Ῥούϊοσ Β ν6886] ; 

ΟΥ ΕΥ̓͂ ΨΔΥ οὗ οοῃίγαϑ (᾿ απέξίλοίνο ῬΔΙΑΙ]]Θ] Ἰβτὰ ᾽), 89---- 

Α ἔδ]θθ Ὀδίβθσιοθ 18 Ὑδθννθ ΒΒ δροζωϊηδίύίζοσι, 

Βαυΐ ἃ ᾿υδῦ τνοϊρῦ 18 Ὧ18 ἀρ] ρῃΐ ; 

ΟΥ ὈΥ̓͂ ΨΑΥ οὗ Βυρροτηοηῦ (“ δυηπέλείίο ῬδΓΔ]]16 1181 ᾽), 88-- 

ὝΜΒοη αοα δζοβο ἴο ᾿υἀροτηθηῦ, 

Τὸ βδνὸ 811 [ὴ6 τηϑοῖ οὗ {πο ϑαγσίῃ; 

Βαῦ ἴῃ (06 Ῥαββαᾶρθβθ αὐυοΐοα, (μ6 βοοοῃᾶ ᾿ἴπ6 ἰἱῃὰ {δ 
ΗρΡγον---δὴα οἔίθη, ὑπουρὴ ποῦ δ᾽παγα, ἴῃ [86 ΕΉΡ 8} 
88 Μ0}}- --αἀοθβ ποῦ Ὀδίδποθ 89 βσβϑῦ, θυὺ ἰ8 ἀϑοϊἀϑάϊν 

ΒΠοΥίοσ ; δηὰ ᾿πβίοθδα οὗ σοϊογοιηρ 086 Εχϑῦ, 8. ποῖ 6. 

ῬΔΙ͵Α1161, ὯῸΣ δηθμοίΐο, ἴο ῦ ἰῃ ὑβουρῃῦ : ἰὕ Θοβοϑβ ἴὑ 



ΧΧΙΝ ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ 

᾿ΩΡΟΓ ΘΟ ; ὑμθ 'σβῦ 11Π6 βθϑῆιβϑ, 88 Ὁ σϑσθ, ἰο αἷθ 
ΘΌΓΘΥ ἴῃ [89 ΒΘΟΟΠΩ͂, δπα 8 ῥ]αἰπνθ, ταϑ ΠΟ ΒΟΥ οδάθηοο 
ἷβΒ ὑπ Ρῥγοασυοθα,. Α8 Βυάᾶάᾶο ν8 86 ἢγϑὺ ὕο βῆον, (15 
ΤΑΘΑΒΌΓΟ 18 ἴῃ ἰδοῦ ὑμὸ γγίῃτη ομαγδοίογίβιϊς οὔ (ἢ9 
Ἡθῦτον ἐτηπᾶλ᾽ ΟἹ ΘΙθϑν (οἴ. 86 πούθ οἱ ἰχ. 10, Ρ. 363) ; 

86 ἢγϑὺῦ ἔθου ομαδρύουβ οὗ ὅθ 1ῳϑιηθηὐδύϊουβ ΔΘ τι θα 
ἴῃ 10, δηα 1Ὁ δἰθὸ σϑοῦσβ ἰῇ Ῥϑββαρθθ οὗ ὕμθ ργορμοίβ 
γτιυθῃ ἴῃ 8 οἰθρῖδο βίγαϊῃ. Ηθγθ δΓθ ὕξβσθθ θὌχϑιωρθβ 
ἴτοτῃ [86 1 μδιηθηΐδίζοῃβ (1, 1--9) :-- 

Ι δὴ [δ τωϑῃ ἰδπδαὺ δίῃ βϑϑῇ δϑδῆιοίίου, 

ΌΓν [9 τοὰ οἵ δὶΒ ττϑίὶ : 
Μὸ δαί δ9 16, διηὰ οδυθβοα ἕο χζο, 

ἴῃ ἀαΥκτιθββ δηα ποῦ ἰῃ ᾿ἰρσηῦ : 
ΘΌΓΟΙΥ ϑραίηδῦ τὴθ Ὧ6 ὑπσηθίῃ ἢΐβ Βδιπᾶ 

811 ὑμ9 ἄδγ. 

Απᾶ Πθ6ΓΘ 18 8ὴ ΘΧϑτΡΪΘ ἔγοσῃη Ατηοβ (ν. 3) :-- 

ἘΔ]]ΘΏ, ΠΟ ΤΟΥ͂Θ ἴο ΓΤΊΒΘ, 

ἰθ 186 νἱγρίῃ οἵ ΙΒγϑοὶ : 
89 ΠΙΘΙἢ ἔοσβαιζθη ὉΡροῦ μοσ Ἰαμὰ, 

ὍΠΟΓΘ 18 ὩΟΏΘ ἴο Σαὶβθ ΘΓ ὑρ. 

Ι αν ἢοῦ ΒουΘΛΟΥ, ἴῃ Φογθι δῆ, γοργοθοηθα ἐπθ 

ΘΙοζίῖδο τηϑᾶϑυσθ οὗ [86 οτγἱρίῃδὶ ὑγρορταρῖοδ!]ῦ ἴῃ 84]} 
[10 ὁ8868 ἱη ψΒΙΟΩ {818 ταὶρῦ ἤᾶνο ὈΘΘῺ ἄοηθ. 

Ναύαγα!ν, 1 ἤανθ ποῦ Ὀθθα 8016 ἴο δάδοσο ὑμβγουρπουΐ 
ἴο [86 Μαβϑογοίίϊο ἰοχῦ. Τμδῦ ὑδὶθ ἰθχὺ ἄοϑβ ποὺ γσϑρτο- 
βοηὺ ἐβγουσδουῦ {μ6 δυΐορσταρμε οὗ {μ9 ΒΙ]108] τὶ ὕογβ, 
μδὺ τοῦθ οὐἱρῖηδὶ σοϑαηρ8 ΔΥῸ οὔὔθῃ ργοϑοσνυϑα ὮΥΓ (δ 
δηοϊθηῦ ΘΓΒΊΟΏΒ, Ῥγυϊου τὶν ΟΥ̓ (μ9 ϑορύυδρίηὐ," δηᾶ 

ὑμαῦὺ Βοιηθίηθθ Ὁ 18 ΘΥΘᾺῚ ὨΘΟΘΘΒΑΙῪ (0 ομηοηᾷ ἰΐ ὈΥ͂ 

6 ΤΏο διοίϑηῦ ψοσβίοθ τῦοσθ τηϑάθ ἴσοσα Ηοῦτον Μ88. οἹἱάος 
ΌΥ ΤΟΔΕΥ͂ οοηὔυΣί98 ἔμ8ῃ ΘῺΥ οὗ ὑῃ9 Ηθῦσγονν Β:0]9 πον οχίδηῦ. 



ΤΕΕΑΊΤΊΜΕΝΤ ΟΕ ΤΕΧΤ ΧΧΥ 

ΘΟὨ͵ΘοῦαΓΘ, Δ ΓΘ ῬΟΒΙΠΪΟΠΒ ΠΟΥ͂ 80 ΖΘΏΘΓΑΙΥ δοοορίθα Ὦγ 
ΒΟΒΟΪΑΓΒ, ὑμδῦ ὑΠ6 ΓΘ 18 ὩΟῸ ΟΟΟΔΒΊΟΏ ἴο ΒΌΡΡρογῦ ὕμϑιὴ ὮΘΓΘ 
Ὀν ἔυσίμου δυρυμθηῦ. 1ῦ ποϑᾶ ΟἿ᾽ Ῥϑυθδρθ ὈΘ6 τϑ- 
ΠΔΓΚΟα, ἔοῦ 6 ἱπέογηηδιοη οὗ ὑῃ]Θαγη θα γοϑάρθυβ, ὑμαῦ 

(ῃ6 ΗΘΌΓΟΥ οδμδγϑδοίθσθ, θβρθοῖαν ἰῃ δηοϊθηῦ {1Ππ|68, 

ὙΏΘη (ΠΟΥ σοῖο νει θη σψιβουῦ {6 80-ο8}16 ημαΐγεϑ 
ἰοοξοπῖδ, Θὰ 9 αἰ νΊΒΊΟ 5 Ὀθύνγθοη ψοσαβ οσο οὔΐθῃ 

ἸΠαΙ ΒΟ ΠΟΌΪν Τρλγκθα, δὰ θη μοῦ ΤΟΙ πὸ σψόνσοὶ- 
Ῥοϊπίβ ἰο ἢχ {80 τηθδηΐηρσ οὗ ᾿παϊνίάυαὶ] σψογαβ, 6 ΓΘ 
Ῥδυ ϊου Υ]ν 116 0Ὁ]6 ὕο οογταρύϊοῃ ΟΥ οοπἔυδβίοη." [ἢ [ἢ6 
αρρίϊοαύδοη, οὗ ῃο8θ0 ΓΙ ΠΟΙΡΙΘα μου 18 ἱπαάθοα, δῃᾶ 
ῬΓΟΌΔΟΌΪΙ αἰνψαγβ ΜΙ Ἀο, αἰ οσθμοοθ οὗ ΟΡ Ιου: 
ΒΟΒΟΪΔΙΒ ΔΡΌΓΟΘΟΣ ὕΠ6 ῬτΟΌΪΘπὰ ἔσομαι αἰ ογοηῦ ροϊηΐβ οἵ 

νίον, δῃὰ σι αἰἔογθηῦ ῬΥΘΡΟΒΒΟΒΘΊΟηΒ, δηᾶ οδηηοῦ 

ὑμογοΐοσθ Ὅ6 οχρϑούθα ἴο δρτῖθθ ὉΠΙΪΌΓΪ ἰῃ ὑβοὶγ 
γοβαΪίβ : 86 Ῥγποῖρὶθ νοῦ, 1 νϑηΐασο ὕο Πΐηκ, ψ1}} 
τηοδὺ σΘΉΘΓΑΙ οΘομηπηθηα [1086] 15 ὑμαῦ οὗ γίνης {89 
Ἡοῦγον ὑοχὺ ὑῃ9 ζθῆθσαὶ Ῥγθέἔθγθηοθ, δῃηᾶ οὗ αἀδνϊ αἰΐϊης 

Το οἱάοε ἀαίθα Ἡθῦγον ΜΆ. οὗ δὴν μαζὺ οὗ {η9 Οὕ.Τ. ἀδῦθβ 
ἔτοτα α.Ὁ. 916; ϑδῃὰ σηοβύ οὗ 9 ΜΗΒ. υϑοὰ ὮΥ ὑῃ8 ὑσϑῃβ]ύοσβ 
οὗ 89 ϑορύυαριηὐ τπχυβὺ πανθ ὈΘΘᾺ δὖὺ ἰϑαδὺ 1100, γϑασβ οἱ θῇ. 

5 ΤΏ6 δηοϊθηῦ ΘΥΒίοηΒ, Θθρϑοΐαὶν 9 ϑβορύυδρίηῦ, ἔυχη 8 
δουπάδηῦ ΘΧΘΙΏΡΪΘΒ οὗ νϑυϊουβ γϑϑαϊηρσβ δγβίηρ ἔγοσω ὑῃθ οϑυθοβ 
ἱπαάϊσαῖθα. ἸΤΠοῸ ΜΗΒ. υδοᾶ ἴον ὑἤϑσω βϑϑῖῃ ἱπῃαϑϑα ὕο ἤδνθ Ὀθθῃ 
οἶϊθηῃ οἰὐμπος Ὀδαν τυ θη ὈΘΙΆΒΟΙνθθ, ΟΥἩ ἱσωροσγίθου ν σϑϑδᾶ, οσς 
υππογβίοοα, Ὁ 89 ὑγϑηβίδίοσβ ; δηα ἤθηοθ σηοβῦ οὗ ὕπ9 ναγίουβ 

Το ὩρΒ ρΡΓΟθαρροΒβοα ὃν ὑμθηλ 810 ἰηἔοσίοσ ἴο ὕΠο89 οὗ ὑῃο οχίβοϊηρ 
Ηοῦτον ὑοχὺ. Αὖὐ ὑῃ9 βδιίηθ ἐΐπιθ, ἱπ ἃ σοῃβι ἀθσα Ὁ]9 σα πουὺν 

οὗ ἱμβίβῃμοϑβ ὕΠῸΡ δΓΘ υπαυοθῦϊ Δ ]ν Ὀοϑύξογ, δὰ ρῖνθ ἃ Ῥϑθβδαρθ 
0(Π0 ΒΘΏΒΘ ΟΣ ]ιοατὺν το ἢ τὖ Ῥγονίουβὶν Ἰδαοκοα. ΜΗ8., ἱπ 
οὗοσ γοϑρϑοῖβ ἀρρδγθηΥ ἱτηρογίοοῦ, 8 Ῥγοθοσνϑοαὰ σοοα τϑδά- 
ἴηρβΒ. Αἰποης ὕπθ δησίθηῦ Νογβϑίοηβ ὕπθ ϑορίυδρί πὐ αἰΒοτΒ τηοδῦ 
ἔτοτα ὑπο οχίϑυύϊης ΗθΌσονν ὑοχὺ, ὑπ Ταγρζυσηβ αἀθνίαῦθ ἔγοτω ἰὖ 
Ἰοαδῦ. 

σ 



ΧΧΥῚ ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ἔγομι ἰῦ ΟὨΪΥ͂ ΨΏΘΓΘ [Π6 στοῦ ηαβ ἃΐὸ οορϑηῦ, δῃᾷ (ἢ6 

δανδηΐαρο σαϊηθα 18 υηγηβύα 80 ]6 δηαᾶ οἷθαῦ. [Ἃ}ἢ {Π6 
ὑγϑηβϊδύϊοη ΜΘ. ἴο!]Πονϑ, θγο ὑπ τοδάϊηρ δἀορίοα 
ΠΡ 1168 ΔΗΥ͂ ἀονίαὐύϊοη ἔγοπη ὑΠ6 Μαβϑογούϊο ὑοχύ, ὑΠ6 

ΓΟΒΩ͂ΘΥ 88 δ᾽νγαῦβ ὈΘΘῚ ΔΡΡΥΙΒΟΟ οὗ [Π6 ἔδοῦ : 8ΟΠῚΘ 

ῬΟΔΟΙηρΒ οὗ ὕΠ6 ΘΥΒΙΟΠΒ, τ ]Οἢ, ὑποῦρἢ σου οὗ ποίθ, 
δηἃ νΘΓΥ͂ ῬΟΒΒΙΌΙΥ οΥρίη8], 1 πονθγί 6 1688, ῸΣ ΟὯΘ ΓθΆϑῸ ἢ 

ΟΓ διῃούδον, ᾿οβϑιίαίθα ο ἔδκο ἀοβηϊοὶν Ἰηΐο ὑπ ἰοχὺ, 1 
ἢδινο της] ΟοηΘα ἴῃ ὕπο ἑοοϊηοῦοθ. [1ὕ οὐρῇ ΟὨἹΥῪ ῬΟΥΒΔΡΒ 
ἴο Ὀ6 δαἀαορα, ἰο Ῥγϑοϊυἂθ τϊδοοῃηοορύίοα, ὑμαῦ {89 
ϑιαθηἀδύϊοηβ σὴ ἤᾶνθ ὈΘΘῺ Οἱ τηθῃ ] οΠΘα ΟΣ 
δἀορίοα ροδύυϊαίθ πὸ συθαῦ ΟΥ̓ Ἀ ἈΣΩΡΓΟΌΘΌΪΘ ὑσχίμαὶ 
ΟΙΔΗΡΘΒ : ὑδο {ϊπ|60 ἀο68 ποῦ Β6θ ἴο ζὴ6 ὕο Ὀ6 δὖῦ ργοβϑηῦ 

Γἶρο ἴῸΥ δοοθρύϊπρ ὕΠ6 ἸΟΓΘ ΘΟΠΒΙ ΘΓ 16 δηα ΠΌΠΊΘΓΟΙΒ 
Δ] ΟΥα ]Ο 5 ῬΓΟΡΟΒΘα ΠΟῪ ὈΥ͂ ΒΟΠῚΘ ΒοΒΟΪαΒ πὶ (ἢ 6 

οδή]οοῦ οὗ τοβίοτίηρ ὑμ6 Ῥοοῦϊοδὶ ραγίβ οὗ Ψογογηῖδ) (48 οὗ 
ΟΥΒΟΥ Ῥγορμοίβ) ἴο ὑῃθὶγῦ Ῥγθβυσηθα ογὶρί δὶ τρϑύγί αὶ 
ὉΠ ουτϊὑγ." 

6 Ὗγο ἀο ποὺ ἔποιυ ὑπαὺ ὑπ Ηθῦτγονν ρῬοϑίβ αἰσανβ δἀορίοα 
1Ιΐπο8 σοῦ ἴῃ ὑπθ βδῖηὴθ οοῃὐύοχὺ ψοσθ οὗ ρογΐϑοῦ τηϑύσι δὶ Οὗ 
τ ΓἾ 8] ὉΠ οσταν : ἰῦ 18. δὰ ἀβϑυμηρύίϊοη, το ὑῃθ ὑοχύ οὗ 
ἐὴθ ΟΟΤ., ἂ8β τ βίδηβ, οοηὐγβαϊοῖθ. 1ζ 11ὴ)08 οὗ βοῇ στηθϑύγὶ αὶ 

ΟΓ ΤὨγγΐσα] Ὁ οΥΤΩ ἴῃ τηοϑῦ οα808 δἰγθϑαν οχιϑίϑθα, δπὰ 
ἐπ Οὔ ΟΣ οαβϑϑ οουἹᾶ Ὀ6 ορίδϊ θα ὉΨΡ τλόγοὶν δίέσδέ ὑθχύυδὶ οἤδηρθθ, 
ὑπὸ δϑβυηγρύϊου σου πὸ ἀουδῦ ὈΘ6 ἃ ργοῦ8}}]9 ὁπὸ: Ὀυὺ ψ ἤθη 
ὑὴ9 ἀοείγθα ὉπΊζοστα οδη 06 οὈὐδαἰηθα ΟἿἹΥ ΌΥ ἔγοαυθηῦ, δὰ 
βοχωθύσηοβ οχύθηβινο, δ] ὑϑγαύουβ δπα οχοϊβίοῃμ, ὕπ᾽ Ἰϑαιῦύτηθον 

οὗ [Π9 Ῥγοοθεθ Ὀθοοζηοβ αὐοδύϊοθ Ὁ] 9θ. Ηονθνοσ δὐγαοῦνο ἃ 
βιιοοοββίοη οὗ πλϑύγ αν υπίζοστῃ 1068 τδν Ὀ6, ἰῦ ἄοθϑοσνοβ οοῃ- 
Βἰἀοτγαύίομ, ὑμοζοΐοσθ, ῃϑῦπου ἰδ τϑν ποῦ πᾶνὸ Ὀθθη ἔθ] "γ ὑῃ9 
Ῥτορμοῖθ ὑμοὺῦ δὴ ἀρργοχίηιαίδ ταθύγιοαὶ υπίδογτωιῦν βοουσοα 
Βυδῆοίθηῦν ὑμδὺ τῆν τα σαν αγύϊου!]αύθα οχργθεβίοη οὗ ὑπουρῃῦ 
δηὰ ἔσο! ηρ, τυ ἢ. τγ88 ἢἢ.6 ϑβϑϑη δὶ ἔοστα οἵ Ηρ τον ρΡοούγγυ. 

ΤΏΟΒο ἰηὐοσοαῦθα ἰῃ [89 βυ᾽]θοῦ Ββῃου]ὰ οοῃβυὺ ἔυγίπονς Βιυι θ᾽ 8 



ΤΙΜΕῈ5 ΟΕ ἸΕΚΕΜΙΑΗ ΧΧΝῚΙ 

2. Οἰιμϊέηο οἱ ϑεγεηυίαλ᾽ 8 ἰδ 6 απα ἐξηϊε8. 

Φογοι 8 τγὰϑ ὑΠ6 Ῥγορμοὺ οὗ ὑῃθ ἀθο]ηο δηᾶ ζ4]] οἵ 
{π6 Κἰηρσάοτα οὗ Φυάδῃ. Ηο νγᾶβ οδ᾽]Ἱϑᾶ ο ΡῸ ἃ Ῥγορμοῦ 

1η {π6 191} γϑδὺ οἵ Φοβίδῃ (Β.ο. 626) ; δπᾶ νγὸ 1086 βὶψῃῦ 

οὗ Ὠἷπιλ ἴῃ Ευρύ, ψΕΣΌΠΟΡ Ἦθ νγῶβϑ οδΥσΙΘα ἀραϊηδὺ 8 
Ὑ111, ΒΒΟΓΟΪΥ αἴθοσ 086 [4]] οὗ Ψογυβδίθτα (Β.Ὸ. 686), γα ΠῈΣ 

ΤΏΟΓΘ ὑμ8ῃ ΖΟΓΟΥ γϑδγβ δέζογχαγαβ. Ηθ τγῶϑ βρσυῃρ 
ἔγουῃ ἃ 1100]16 ΘΟΙ ΠΥ οὗ Ῥγιϑϑὺβ βου ]οα δῦ Αηδύμοίῃ 
(1. 1 ; οἵ. 1 ΚΊΩΡΆΈ 1). 26), {Πγ66 1165 Ν.Ν. Ε;. οὗ ΨΦογυβδί θυ, 

ὮΘΓΘ ΠΪΒ ζαυγ οὐγηθα Ἰδηά (χχχὶϊ. 7). Τὺ ψ1}} οομάοθ, 
ῬΟΓΏΔΡΒ, ὕο οἸθδγηθβθθ, ΘΘΡΘΟΙΠῪ 88 ὑ86 Ῥγορῇθοῖοθθ δηᾶ 
ὨδΊγαῦϊνοϑ οοη δὶ θα ἴῃ Ὠΐβ ῬΟΟΚ τὸ ποῦ διτδηροᾶ ἴῃ 
ΘἸΤΟΠΟΙΪορΊοδὶ ογάρθν, 1 Ὠἷβ 116 ὈῸ αἰν!οα τηὐο Ῥογοαβ, 

Βηα δὴ ΘηΘΘΑνΟΌΣ τηδθ ἴο ΒῃΘ.Υ ΠΟῪ δ Ῥγορῃθοίθθ 

ὈοΙοηρσίηρ ὕο Θϑοἢ 8.6 σοϊαΐοα ὕο ὑπ δνϑηΐβ ΟΥ οἰ γουτη- 

βύδῃοο οὗ ἰὔ. : 
(1) Οὐ Φογοπι δῇ Β ῬΟΥΒΟΊΔΙ 11{ὁὸ θϑύνγθθῃ 626 δπά {πὸ οπᾶ 

οὗ ὑῃο γοΐρῃ οὗ υὑοδίαδ, (6008) ἢο Ῥδγυουϊατα αγὸ Κποόσῃ: 
Ὀυύ οΠδρύριβ 11.-ν]. (οἵ. 11. 6), ποῦ 1688 [δὴ οἷ. ἱ., ἢο 

ἀουδύὺ Ὀοϊοης ὕο ὑῃ18 ροσοα (626-ο. 620), ἀπά οὌχμὶδὶΐ 

{μ6 ἸΙρμῦ ἴῃ τ Βοἢ ἢ ὑμθη νἱοσοα ὑἢθ οοηάτύϊοη δηάᾶ 
Ῥγοβρϑοίβ οὗ δὶβ ῬθοΟρὶθ: {δμὸ ηδύϊοῃ 18 οοσσυρῦ; 20 
οἴοσ οὗ ἔογρίγθῃθϑβ πιονθβ ἰὕ ; μο ἴοθ 18 δὖῦ ὑπο ἄοοσ, 

8δη4 ψ}}] οομρ]οίθ 118 σοσκ. ὙΤηὸ 180} γϑὰσγ οὗ Ψοβίδῃ 
(Β.σ. 621), ἢνο γϑδγβ αὐ Ὠΐβ ο8]1, ὑπ γθϑῖου. συ Ὀ6 

ατί. ῬΟΕΤΕΥ (ΠΕΒΕΕΥ) ἱπ Ηδδύϊηρθ᾽ οί. οὐ ἰδ Βίδῖε, αὐτιὰ Ὑ. Ἐ. 
ΟΟΌΡ, 4 Ονιοΐθηι οἱ ϑυϑδίονιϑ οὐ Ἠεΐγειν Μείγε (Οχίοτά, 1908). 

ἘῸΓΡ δπάρανουσβ ἴο γοϑύογο ὕπ9 βυρροθϑα ογίῤίηδὶ τηϑύσί αὶ ἔοσχῃ 
οὔ Π ροσίλοαι! ρασζίβ οὗ Ψψογοχωηϊδῃ, βθ0 ὕῃθ Οογηγπηθηΐαγίθθ οὗ 

Ὠΐτα δηθὰ Οὐχ}, Ερρῦ, ὕεγεηΐα ὠμὰ δεῖμα Ζεῖξ (1902), δῃὰ 

ΕΑἰοθο σοι 8 ὕεγεηνίαϑ Μεῖγτ αηὶ Τεχίε ἀαγρεοέεϊίέ (1906). 



ΧΧΥΤῚ ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ΤΟΙ] Πα6α,, γγα8 ὑΠ6 ΤΠ ΘΙΊΟΓΘΌΪΘ γΘΑΓ 1 ἡ ΒΊΟἢ {86 ὁ ΒοΟΟΚ 
οὗ {86 [μν7ὺν,᾿ 1.6. Το θγοπόοσὴυ (πῃ 108 ΟΥ ΙΔ] ἔΟΥΤ,), τγ88 

αἀἰβοονογθα Ὀγ ΗΠΚΙΔἢ ἴῃ 86 Τορ]θ. ΤῊΘ ἱηῆυθηοο οὗ 

Θϑα θγο ΠΟΥ ΡΟῚ ΘΒΡΘΟΙΔΙῪ Βοπλθ οὗ ὑπ6 Ἰαίθυ. Ῥαγίϑ 
οὗ Φογθιη δ᾽ Β ὈΟΟΙΚ 18 συ ΥῪ ον ἀθηῦ. ΤῊΘ γϑαγ ζο]οσίηρ 
86 ἀἰβοονθσυ οὗ θϑαῦθγοηοην γγ88 τα υϊτοα ὈΥ «70818}}}8 
Τοίοστηδίϊΐοη (2 Κίηρβ ΧχἹ.). Ῥοσθδρδ χὶ. 1-8 πᾶν 
ἢδνθ θη τυ θη δὖὺ δοουῦ ὑῃ18 ὑΐγηθ : Ὀαΐύ Οὐ γν 186 
110 016 οὐ πούμίηρ ἴῃ ΨΦογθι δ᾿ Β ὈΟΟΪΚ βθϑιὴβ ἴο Ὀθ]οὴρ ἴο 
ὑῃο Ἰαϑὺ ὕνγϊ γθ γϑδγβ οὗ “οβϑίδῃ  Β γοῖίρῃ. «{οβϑίδῃ πηοὺ Ὠΐ8 
ἀοαύὺμ ἴῃ 608 δὖὺ Μορίααο, οἡ 86 Κὶ. Ὗ. οὗ 86 ῬΡ]δΐίῃ 
οὗ Ἐδβαάγδϑίοη, 110 νδη]ν οηαθανουσίηῦ ὕο ΟΡΡΟΒΘ 
ῬΒΔΓΔΟΙ ΝΟΟΟΒ Β δάνδῃοο ἰηΐο Αβὶα (2 Κίηρβ χχῇ. 20). 
ΓΔ ἢ ΤΏΔΙΚο8 1 ᾿δδβίηρ, ἃ Ῥαϊμοῦϊο σγϑίθγθηοθ ὕο ΠΪ18 

088 (χχῖϊ. 10α) ; 18 Ἰυαροχηθηῦ ΡΟ ἢ18 ΟΠδυδοῦοσ ΠΊΔΥ 

Ὀ6 Γοδα ἴῃ οἢ. χχιὶ. 1δ, 16. 

(2) Φοβίδῃ σψχὰβ βιοοθθαθα οὐ ὕδμο ὑῇσγοπο ΌΥ ἷβ ὑμιγαὰ 
ΒΟ, ὕελοαλαξ, ὮΟ, ἴοΣ ΒΟΙῚΘ τϑϑβϑοη, νγ8 Ὀγοίοσσοα ὈΥ 

06 ῬΘΟΡΙΘ ὕο οἰὕΠο Γ οὗ 18 θ᾽ θσ Ὀσούμοσθ." Αὔοῦ {Γθ6 
τηοηΐηϑ, ΠοΟνΟΥ͂ΘΡ, Φοῃοδθδζ, ἢὸ ἀουδὺ ἔογ ρο] 1.4] 

ΓΘΆΒΟΠΒ, ψὰ8 ἀδροβθά δηᾶ οχ]θὰ Ὁν ῬΒδγδοῃ ΝΘοοῇ 
(610--594), γῆο ῬΙδοθα ὕροῇ 8 ΓΟΊΘ ἢ]8 βοοοηα οἱ θϑῦ 
Ῥτγούμου, ϑομοίδικίηι, δηὰ δὖ ὑῃθ βδπιθ ὑϊπ|6 ἱπηροβοα ἃ 
ὨΘΑΥΥ θπη6 ὕροη ὑπο ἰδηα (2 Κίηρβ χχὶ. 33 Εντα., 34). 

ϑογϑιηΐδη Ἰδπηθηΐβ θη δ Δ Ζ᾽ ὈΠΏΔΡΡΥ ἔδύθ ἴῃ οἷ. χχὶϊ. 
10-12. 

(3) υελοϊακῖηι, “Φοβδῃ}᾽ Β βθοοῃᾶ βοῆ, ψῆο δβυοοορασϑα 

οδοδῆδζΖ, τοϊχηθα ἔγοπι 608 ἰο ὅ97. Φεῃοίακίπι τγὰ8 ἃ 
Β61Η8}}, πβουαρυϊουβ τυ ]οσ, το ὑμουρηῦ πλοτο οὗ 6ῃ- 
Ἰαγρίηρ 818 οσσῃ ρϑῖδοθ (ἤδη οὗ ͵υβύϊοθ δηα {ῃθ τ αγθ 

5 (ὉΏΡ. [πθ δρθ68 88 ρίνϑη ἰὴ 2 ἰηρβ χχιὶϊὶ. 31, 36, χχὶῖν. 18, 
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οὗ μῖ8. βΒ])]οοίβ (806 Ψϑγθι δὴ Β ̓υἀροιηθηῦ ὉΡΟῚ ΠΪΠ|, 
ΧΧΙΙ. 183-10), δῃαὰ δα πο γοβρϑοῦ ἔογ 86 Ῥσορμοίβ οἵ 
ΥὙΔΏνΘἢ, ΟΥ ἴογ ὑποὶσ σογὰβ (χχν!. 20--28 ; χχχνὶ. 238-26). 

Αὐ {86 Ὀορίπηΐϊηρ οὗ ἢϊ8 τοίρῃ Ῥῆδγδοῃ ΝΘΟΟ οοηὐηυρα 
ἢϊ8. ΔρωΤΟΒΘΊΟὴΒ ὍΡΟῚ ϑγτια; θαῦ ἴῃ θ0ὅ, οββαγίηρ ἴο 

ΟΙΌΒΒ ὑπο ΕἸΡὨγαΐθθ, ἢ νγὰβ ἀοίοδίθα ὉγῪ Νορυοῃδά- 
ΠΟΖΖΆΓ, δούϊηρ 88 δΐβ ἔδύῃον ΝΑΌΟΡΟΪββαγ ΒΒ ζΘΏΘΓΑΙ, 

δὺ Οδγοῃοιηῖβῆῃ. Τιΐθ ἀοίοδῦ σάν ὑῃ6 Ε18] ον ἴο 

Εμγρύϊδη δι ὈἸΠ]ΟΙΒ ; 8η6α] δϑϑυγοα ἔοῦ ὕμθ Ομδιδοδῃβ 
16 ΒΌΡγοιηδου οὗ ὑπὸ οθύ. Ῥο  ῦοα!ν ἰὺ σγὰβ ὑῃ6 

τὰτηΐηρ Ροϊηὗ οὗ ὑῃ6 ἀρο, δηα νγχᾶβ ἔγαυρηῦ σι ᾿πηρογίδηῦ 
ΘΟΠΒΘΑαΌΘΩΟΘΒ [ἴὉΓ Βγ8 61] 8 ζαΐιαγθ. ογθη8] δὖὺῦ ΟΠμΟΘ᾿. 
σταβροα ἐΐβ βίσηΐϊβοδηοθ; δ βδὺν ὑῃδῦ ΝΟΌΌΟΘΒΔαΠΘΖΖΑΓ 
γγ8ἃ8 ἀοδβϊηθα ὕο δοῃίϊονο ἔυσῦ μον βυοοοϑβοθ, δ8ηα ἀθοϊαγοα 

ΘΙ δύ ο811ν ὑμαὺ ὑπ σψῃο]6 οὗ ᾽Υοϑίθγσῃ Αβίϑ νου]ὰ ἔ4|] 
ὈΠΑΩ͂ΟΓ 18 ΒΔΥ (0ἢ. χχν.), ἱρΙ γηρ ὑμπογθῦν τ μδῦ ἢθΘ 
δἰϊοσσαγαβ ἰδυρῃῦ Θχρ οἱ ν, ὑμδὺ (86 βαξοῖυ οὗ δ υἀδῃ 
ΙΔ ἴῃ γἱιοϊάϊησ ο ὑμὸ ἱπονυϊδθ]ο, δηα δοοορύϊηρ ὑῃ6 
σομαιοη οὗ ἀοροπάθηοθ ρου Βδρυίοη. Φοϑῃοΐακίη)--- 

ποῦ ΔΡΡΔΑΓΘΏΔΥ ἱπητηραϊαίοίν, θὰὺ ψ ἤΘη ΟΔ]]Θα ἀροη ἴο 
Ἃο 80 (ο. 600 8.0.)---δουθη θα ἴο ΝΟΡΌΘΒΔαΠΘΖΖΑΓ, δηᾶ 
ἀυτγίησ ἴδτοο γϑϑῖβ ραϊὰ ὑγίθαΐθ : 9 ὕμθῃ σονοϊ θα 
(2 Κίηρβ χχὶν. 1). Βδου]οηΐδη ἔγόοορθ, δββίβίθα ὈγΥ 

ΤΑδτϑυαϊηρ ὈδΔηαβ οὗ τ δη8, ΜΟΔΌΙ (ΘΒ, δηα ΑΙΩΤΔΟΙ (68, 

ὝΘΙΘ βοηὺ δραϊηϑὺ ϑυάδῃ (ἐδία. υ. 2); Ὀαυὺ Ῥοΐοῖθ ὃ 

ΓΟ βίορο οὗ Φογυβαίθια οουἹὰ θ6 Ὀοζαη, 6 οἰ δ κὶ πὰ 

αϊοά. 
ΤῊΘ τοΐζῃ οὗ ΨΦϑῃο δ εἰ π ΒΘΘΠῚΒ ὕο ᾶνθ Ὀδθοη ἴοΓ “6Γ6- 

ΤΪΔ}} ἃ ὑϊπη6 οὗ οοπδβίϑδηῦ οοπῆϊοῦ δηᾶ ὑγῖα]. Α ὑγ8ο]9 
ΒΟΓΙΘΒ Οὗ ΠΑΙΓαύνοΒ Δη4 ΡΓΟΡΉΘΟΙΪΟΒ οδη, ψ]Ὸἢ ρτοαῦθσ ΟΥ 
1688 Ῥγορδθιῦγ, Ὀ6 δβϑισηθα ὕο 10, βοῖηθ ὑοϑυϊγιησ ἴο 
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86 αἀθϑρ ϑυγούίζοη τ ἢ ΟΥ̓ΘΓΌΔΙΩΘ ἈΪΠ), 88 6 ΓΘΔ]1Ζ6α, 
ΙΏΟΙΘ 8Π6 ΠΊΟΓΘ ΟἸΘΑΓΙΨ, ὨΟΥ 18 Θουηγν τγγα8 Παδύθηϊηρ 
ἴο 18 ἀοοχῃ, οὔμοῦβ γοοουηδιηρ 8 νη δογίβ ὕο γϑίοστζη 

ΟΥ̓ (ν]]. 16, χὶ. 14 ; δῃα πούδοϊ]υ ἴῃ ὑῃ6 αϊἸδίοραθο, χὶν.--χν.) 

Ἰηὔογοθαθ ἔου 18 Ῥθορίθ, δηᾶ οὐϊοσβ δραΐη ἰθ]] ηρ οὗ {Π 6 

ΘΧΡΘΓΙΘΠΟΘ8---ῦ ἢ ῬΟΓΒΘο 1068 (χὶϊ. 6, χν. 10, χν!]. 1ὅ-18, 
χχ. 7-1]), {Π6 ρΡ]οῖβ δραϊηβῦ ἢἷδ 116 (χὶ. 18-.23, χν!. 18), 

[18 ᾿ΡρΥΪΒοηπηθηῦ ἰῃ ὑπ βίοοκβϑθ (χχ. 2), 18 ὭΔΥΓΟΥ͂ 

ΘΒΟΒΡΌΘΒ ἔγομιλ ἀδδί (χχνὶ. 11, 21, οἵ, χχχνυὶ. 26)---- Β 1 ἢ 
ἮΪ8 Ῥγϑαϊούίζοηβ οὗ αἰβαβϑίθς Ὀγουρῃῦ ἀροὴ αἰπὶ δὺ ὑμο 

᾿δηᾶβ οὗ ἢἷβ [6] ον-οουαπίγγτηθη. ΟἿ. χχν].---οὗ ψῃοἢ 
νυ}. 1-20 βθϑῃ8β ῥγούζυ οἰθαῦν ἴο Ὀ6 ἃ Ρᾶ8Γ8116] γοροσύ--- 

ὑμ6 ΤοηλΡ]6-ἀϊδβοοῦσβο, ἴῃ νηΐ ο ἢ Π6 Ῥγορμοῦὺ ἀθοίαγθ 
(Πδὺ 1688 ὑπ ῬΘΟΡ]Θ διῃθηα, {861} ψαγβ, ὑη6 ΤΘΏΡΙΘ, 

ἴο ψ Βοἢ μον Ἰοοκθοα ἔογ βαξοΐν, ψ}}} βΒῆδγθο ὑῃ6 ἔαΐβ οὗ 
ΘΏΙ]ΟῊ---ἶβ ΟΧΡΓΘΒΒΙΥ δβϑιρηθα ἰοὸ πμθ Ῥοριπηΐηρ οὗ 
Φομοίδ κι ΒΒ τοῖρῃ: οὗμδῦ παγαύϊνοβ 8)η4 Ὀγορἤ ΘΟ 8 
βοϊοηρίηρ ἴο ἰῦ δῖ, 'ῃ 811} ΡγοθδὈΠΠγ, ὑμ γοϑῦ οἱ νἹ].--Σ. 
(ὀχοορὺ χ. 1-16); τηοβὺ οὗ χὶ.-χχ.  χχν.,ρ, ψ]}} 108 

ΒΌΡΡΙομθηῦ χὶν. (Β.ο. 604) ; (ῃ6 δοοουηῦ ἰῃ 6}. ΧΧΧΥΪ. 
οὗ ὕΠ οἰγουπηδίϑηοοβ ὉΠΟ6ΘΥ ν ἰοἢ Φογθι δ} Β ῬΓΟΡΘΟΙΘΒ 
60 βγϑὺ σοχητηϊ θα ἴο ττὶηρ, δα οὗ Φοιιοϊδκί μι Β 
ταῦ θη ἢθ Ποασὰ ἔδοπχ γοδα (Β.ο. 604-38); {16 

ὈΓΟΡΒΘΟΙΘΘ. Οἡ ἔογοίρῃ. πα οηΒ, Χχ]ν].-χ]χ. 33, τοῆρούϊηρ 
086 ΣΏΔΏΠΟΣ ἴῃ ψἘ0ἢ «6 Γθι δὴ ρἱούυτοα ΝΟΡαΟΘΙδα- 
ΠΟΖΖΆΓ Β ΒΌΘΟΘΒΒ6Β 88 ΠΠΚΟΙῪ ἴο δϑωοοῦ 18Γ861᾽8 ἤοίρῃρο ἃβ ; 
ΧΙ, 7-}7, ἔσοτα ο. ὅθ8, ἤθη ὑπῃ6 οουῃίγυ 88 ΟΥΟΙΓΓΌΙ 
ὈΥ Ῥδηάβ οὗ ϑ'ιυτίδηβ, Μοδθιύοθ, δῃα οὔποθ; δηὰ οἢ. 
χχχν., ἀδϑβουιηρ μουν, δῦ δθουῦ (8 Βδηγθ {ἰπ|6 (υ. 1]), 

ψογοιλίδῃ Ῥοϊηὐθα ἃ ᾿ΘβθΟ ἴογ 18 σουύγυταθῃ ἔσγομλ 86 
ΘΧΘΙΏΡΙΟ οὗ {Π|6 ΒΘΟΒΑΡΙ 65. 
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(4) Φοβοίακίπι τγδ8 βαοοοοαθα ὈΥ ͵Ϊ8 βοῃ, ϑελοϊαολίη, 

ἃ γου ἢ ἀροᾶ οἰ ύθθῃ γϑᾶγβ, ἰπ βοβο σονογησηθηὺ ὑΠ 
ααθθη-τηούθοσ, ΝΟ υδβῃΐα, ἰο ᾿υᾶρσο ἔγοπι ὑ}16 ῬΓΟΤΆΏΘΠΟΘ 

ίνϑῃ ἴο μοῦ (}6Γ. χὶἱ!. 18 ; οἵ. χχὶϊ, 36, χχῖχ. 2), Β66 8 ἴο 

ἢδνθ ΘΧΘγοὶθοα οοηβίογα ]6 ἰηῆαθηοθ. Ηἱἴβ γϑῖρῃ γ88 ἃ 

Ὀγίοθέ οὔθ. ΤῊ ρϑῃδ νυ ἴογ Φομοίδκιπι Β ργυάθποορ [61] 
ὍΡΟΙ [18 800 : Φογυβδίθιη νγδβ Ὀοδϊθροᾶ Ὀγ Νορυοβδα- 
ὨΘ6ΖΖΒΆΓ; δη6 δἵοσ ἃ ὕῃσθο τηοηὐῃβ᾽ γοῖσζῃ (ἢ Κίηρ  νοηῦ 

ουὐν’ (2 Κίηρβ χχὶν. 12), 1.6. βυσγθηογοα, ἴο ὕΠ6 ΘΏΘΙΩΥ : 

6 ἰπαβοὶῦ, ὑ86 αὐθϑη-πηούμος Νοηυβηΐδ, (ἢ Ῥγηορδὶ 
ΤΩΘΙΏΘΟΙΒ οὗ (86 οουγΐ, δῃηᾶ ὑμθ ὄϊίε οὗ Ψογυβδίθῃῃ 

ὥθΏΘΓΑΙγ, γοτΘ οχ θα ἰο Βαρυ]οηΐα. ὥδδνθῃ ὑβμβουβδπᾶ 
ΙΏ6η οὗ ψᾶγ, 1.000 δγίϊββηθ--- δ θθ, ῬΓΟΘΌΤΊΔΌΪΥ, 

ῬΟΙΏΘη δηα ΟὨΙ]ἀγθη---ᾶγο τηθηϊοηθα 88 86 ὨυΠΌΟΥ 
οὗ ὑῃοβὸ ψῆο ὑπ νγοηὖ ἰηΐο οαρύϊντῦγ (2 Κἱηρβ χχῖν. 16). 
ΟἾΪΥ {86 ροογοϑὺῦ οὗ {86 Ῥθορὶθ᾽ σϑσὸ ἰοξὺ Ὀϑῃίπα. 
ΤΠ ΤΘΠ}Ρ0]6 νγ88 δὖ ὕμ βδπ16 ὑϊπη6 ἀθβροι θᾶ οὗ τλϑδην οὗ 

118 σοϊάθῃ σϑββοῖὶα, δῃᾷ ὑπο ραΐδοθ οὐ ἱἰΐβ8 ὑγθαβΌΓγϑβ. 
Φομοίϊδομίη Εἰπι8618 γϑιηδι θα 1π ἱπιρυβοησηθηῦ 1 ΒΘδΥ- 
Ἰοῃ ἴογ {μιγύγ-βονυθῃ ὑϑδγβ, 01}} τοϊθαβοὰ ὈγῪ Νορυοηδά- 
ΠΟΖΖΔΓ Β ΒυΟΟΘΒΒΟΓ, Εἰν1]- Μογοάδοι (111. 31-34. Τἢθ ΟἿΪΥ 

ῬΓΟΡὮΘοΙΘΒ οὗ Ψογθιδὶ γοϊαύϊηρ ὕο {1.18 βΒῃοσύ γϑῖσῃ δζθ, 
ΒΡΡΔΑΓΘΏΓΥ, ΧΙ. 18. ((0 ἰαπηοηῦ οὐ δ6 ἱπιρομαϊηρ 

ΟΧΙΪΘ οὗ 86 πη δῃηᾶὰ Ῥθορ]θ), δῃηὰ χχίϊ. 24-90 (089 
ῬΓοΟρΡ μοῦ δ Ἰυδροπηοηῦ οἡ Ψοῃοἰδο ἢ η). 

(6) Ζε(εοζιαῆ, «Ψοβὶδῃ Β οἱἀδθδαῦ βοῇ, δηά Φοβοϊδο ϊη Β 

016, αν πρ ΒΥΤΟΓΏ ἃ Βο]οηη οδίμ οὗ δ] δορίδμποθ ἴο 
ΝΟΡυσδαάποζζαγ (ΕΖοὶς. χνὶϊ. 11--18), τγαὰβ δρροϊηἰοα ὈΥ 
ἢϊπὶ Κίηρ ΟΥ̓ΟΓ 9 ΨοννΒ 80}}} σοιηδὶ πίῃς ἴῃ Φογυβδ θη 
δηὰ Δυάαμ. ΨογοιλδηΒ ὕοθθ ἤονν ΟἸΘΔΏΚΘΒ: ὕμ6 ῥγὸ- 
Ῥθοῖοβ Ὀοϊοησίηρς ὕο ὑμ6 γοίσῃ οἱ Ζοάρκιϑῃ αἰβρ δ πὸ 
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σομῆϊοῦ οὗ ἔθϑηρ ; ὑῃθ Ῥγορμοῦ Ὡ0 Ἰοηροῦ 1ηὐθγοθᾶθϑ ἴὸῦ 
Ἦΐ8 ῬΘΟΡΙΘ; 86 ρίνοβ Ζϑαθκίδὴ ἢο Βορθ; ἢθ 18 Ὀϑηῦ 

ΒΟΪΘΙΥ οὐ ἱπάποίηρσ ὑμ6 Κίηρ ὕο Βαδιηῖῦ ὕο ὑπ6 Ομ] ἀβϑθδϑῃβ. 
ΑΒ 811 {86 Ἰοδαϊηρ τ ὍΟΥΘ ΠΟΥ͂ ἴῃ ΟΧΙΪΘ, ὕπο πγαϑῦ 
βανο ὈΘΘῺ ΤΊΔΗΥ͂ δΔοηρ ὕμοβο Ἰοξὺ ἴῃ “96 γβδίθη γ8Ὸ 
δεὐπογύο ἢδα οοουρίθοα ἃ Ὠυ 1016 βἰαύϊοη ἴῃ 116, θαῦὺ 0 

ΠΟῪ ἰουπα ὑμοιηβοῖνοθ οδ ] θα οἡ ἴο ΗἸ] βίαύθ οβῆοϑβ : 

ὕμ686 ἱῃ ΠΊΔΗΥ͂ ΟΒ08 ῬΟΙΟ οἰδύθα Ὀγ ὑπ ὶγ πον αἰ ρη 165, 
84 ρῥγουᾶά οὗ ὑμθ οοπῆἥάθηοο ρ]δοθα 'ἰῃ ὕπο ὮΥ 
ΝοΡυΘΒδάηθζζασ. ΤΏΉΘΥ ὑγοαύθα ὑμοὶγ Ὀγούθμγθη 1 Οχ 6 

νι ΠΟ Β81181}] οοῃίοηπηρῦ, ἀθοϊαγίησ ἰουαϊν ὑμαῦ ὑΠ6 

“Ἰδηα νγᾶϑ ρσίνοηῃ ἴο ἔδλόηι ὕο ῬΟΒΒΘΒΒ 1 ᾽ (Β00 ΕΖοῖϊκ. χὶ. 1, 

ΧΧΧΙΪ. 24): «ογθι δὴ ΘΟΧΡγΘθβοα Ὁηδι Ἰ σ ΟΌΒΙΥ Ὦ18 
οὐ ΥΟΙῪ αἰογοηῦ ᾿υἀροηηθηῦ οὐ Ὀοΐῃ {ῃοβὸ ἰοὺ ἴῃ 
ζογυβδίοιη δηᾶ οὐ ὑπο οχ ϊθβ (οἢ. χχῖν.) : 1κὸ Εζϑ κί οὶ 
(χὶ. 16-2], οἰ. χὶϊ., οὔθ), ἢΘ ρᾶνθ ἊὋΡ 6 ξυστοῦ ΘΗ ΓΘΙΨ, 

δηα Ῥ]δηύθα 8 ΠΟΡΘ8 ἔογ ὑπο ἔαϊγθ ϑχο  αβῖν ον οἡ ὑπ θ 
Ιαύίου. Τθοθ ψΟΘ ϑδην, πον, ψγὴο τοίαβοα ἴο 

Ὀό]Ιονο ὑμαὺ ὑπο οσἹ]θ ψου]Ἱὰ Ἰαβϑῦ Ἰοηρ : βοιηθ οὗ Φυάδἢῃ Ἐ 
ὨΘΙΡΉΡΟΟΓΕ ΟΓῸ ΔΙΓΟΔΑΥ͂ τηρα!ὶ αὐ ηρ, ΒοΏθιμθΒ οὗ γονοἱ]ῦ : 

Ῥιορμοίβ ψϑγθ δοίϊνο ἴῃ υἀδ Ῥγομλβίηρ [μ6 Βροοαν 

Γοβίογδίίοη οὗ (ἢ βδογθα ν688018 10 ὑῃο ΟΠ δ ἀδοδῃβ 
Δα ΟΑΥΤΙΘα ΔΨΧΔΥ ; οἠθ οὗ ἔμοῃ, Ηδηδηΐδη, ἰῃ Ζραθ- 

Κα Β ζουγῦ! γθϑνὺ, δβϑογίθα οοῃμῆάθηθ!ν ὑμαὺ ἴῃ ὑνο 

γΟΔΙΒ ΝΟΡΌΘΠ ΔΉ ΘΖΖΑΙ Β γοκο σψουἹὰ θ6 Ὀγοόκθη, δηᾶ 
Φοδβοϊδομιη δηα ὑπ οὔμοῦ οχἱϊθβ ψουἹα γούαγῃ : οὔπϑῦ 
ῬΙοΡΒοίβ, ἰηῃ Βδρυ]Ἱοηΐα, σοῦ υηβοῦ]ϊησ ὑΠ6 ΟΣ 68 
ὈΒΘΙΊΒΟΙ 68, δηα Ἰοδαϊηρ ὑμοῖὰ ὕο ὀχρϑοῦ ἃ ΒΡΘθαυ σοίυγῃ 
ΒοΙηΘ (08. ΧΧΥ]!.--χχῖχ.). Τὸ 411 {Π680 Φογθηλδῃ ρανθ 
{ἢ Β8116 ΘΗΒΥΘΓ : ἰὕ γγ88 Ὑδῆν ΘΒ Β ΡΌΓΡΟΒΟ ἴο ρσίνο ὑδθ 

ΟΠ δ] ἀδοϑῃβ {16 γα] ονοὸῖ Υ οϑύθσγῃ Αϑία ἴοσγ βθυθῃηῦυ ὙΘΆΓῈ ; 
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δηα 111] (686 Βονυθηῦν γΘΆΣΒ ΤΟΙ ΟΧΡ ΓΘ, ἰὕ νγᾶβ υ861685 ἴο 
81πκ ΟΠ ΟΣ οὗ δὴν γϑύυστι οὗ 6Χ1]68, ΟΥ οὗ {π᾿ γοϑίοσαϊοη 
οὗ [80 βδοιθᾶ σνϑββ6ῖ8β. ΤῊ βῃογί Ῥγορῆθου οἡ ΕἸἾδηὰ 
(χ]χ. 34--390) 18 δβϑίρῃηθα Ὀγ 108 {1016 ὕο ὕΠ6 Ὀορίπηΐηρ οὗ 
Ζοαοκίδ ἢ Β τοῖρῃ ; δηά ὕπο βυτθο]οδ) ρῥγοαϊούοη οὗ ὑ86 
αἱ υπαύθ [411] οὗ Βδρυ]οη (11. δθ--64) ἴο 18 ἔουγί ψγϑδγ. 
ΑΕΟΥ βθυθῇ οὐ οἷσι ῦ γϑᾶσγβ, μονονογ, Ζραθ δ οοτὰ- 

ῬΓΟΙ 564 ὨΪπΒ6 1} ὉΥ ὑγθδθοηδ]ϊθ πδροὐύδι!οηβ σῇ 
ῬΠΔΓΔΟΙ ΗΟΡΓΆ ; δ8ηα 1 ἢ18 πἰη γοϑῦ (Β.Ο. δὅ88) ὑπ6 

ΒΘΟΟΠΩ βίορα οὗ Ψογυβαίθπη ὈΥ ὑπο ΟἸ δ] ἀδθδηβ Ὀθρδη. 
Ζοαθκίδ Β0η68 ΔΗΧΙΟΌΒΙΥ ἴο ἱπαυΐγο οὗ Φογθι δῇ ὑῃθ 
ἰβδβὰθ οὗ ἐ}16 βίοζο; Ἦθ γϑρ] 165 δ ραουβὶν ὑμαὺ ὑῃθ 

Ὀοβίοζογβ γ71}}} ὑσγουδὶ} ; δηᾶ ὑμδὺ ὑπ 6 ΟὨΪΥ ΠΟΡΘ οὗ βαίοί 
15 ἴο Βυ τύ ο ὑμο ΟΠ] ἄβϑδῃβ (χχί. 1--10 : οἵ. χχχίν. 1--). 

ΤῊῖβ δάν!οθ, ὑμουρῃ Ὁ βοοιηθα ὕο τ ηΥ οὗ [18 ἔθ]]ον- 
οουπίγγτηθηῃ ἴο 6 ὑπραὐτϊοὔϊο, γγὰ8 ποῦ 80 ἰῃ γρδὶὺν : 1ὕ 

γγὰ8 Ὀυύ [θ᾽ ΘΟΥΟΠΑΥῪ οὗ ὑπ ροδβιυοη δίῃ ὈΥ ἢΪπὶ ἴῃ 
605, ψῇθη ἢθ βὰν τ μδῦ [6 τὰϊο οὗ 6 ΟΠ δ] ἀδοϑὴδ τᾶ 

ΚοΙν ἴο Ρ6, δηᾶ γϑϑ] θα ἤονν ΠΟΡΘΙΟΒ5 ἰῦ γγὰϑ ὕο ϑῃΐοσ 
Ιηΐο ἃ οοηΐοϑῦ σι βθ. Τὴθ δρργοδοὴ οὗ δὴ 
Ερσγυρύϊδη ΔΙΓΠΙΥ͂, Βονονοσ, οὈ σοὰ 86 ΟΠδίἀδοδῃβ ἴο 
ΤΆΪΒ6 ὑΠ6 βίοσθ. ΤὴΘ ΠΟΡρΘ8 οὗ ὑπο 9607 ψ6γθ ϑχοϊίοα : 
Ζραθκῖδἢ αρϑίη Β6η 8 ἃ τλθββαρθ οὗ ἱπαυΥ ὕο Θγοιλϊδῃ : 
{Π6 Ῥγορμϑῦ γϑρ θ8 ὑμδὺ {6 ΟΠ δ] ἄδϑδῃβ ψ1}} σι μουΐ 

ἀουδύ τοίη, δηα δ κο δηα ὈΌγη {Π6 οἱΐγ (χχχν!. 1--10). 

ΟἸ. χχχίν. 8-22 ἀθβοῦῖ 98 δὴ ἱποϊαθηῦ Ὀϑὶοηρίηρ ὕο ὑμθ 
Β8116 ροσϊοαά. Τῇ 7ονϑ, θη [Π6 βίορο δα θερσυῃ, δα 

ΒΟΪΘΙΠΏΪΥ͂ ῬΓΟΠ ΪΒοα ἴο Οὔβοσνο ὑῃθ ἰανγ, δηα ϑιηδηοὶρδῦθ 
ὑπο Ὁ ΗΘΌΓΘ δἰανθθ ἴῃ ὑΠ6 Βουθηὺῃ γϑᾶγ οὗ ὑΠ6 1 ΒΟΓΝΟΘ, 
Ὀυῦ 88 ΒΟΟΙ 88 ὑΠ6 Βίορθ νγγχβ γαϊβοά, μδα γορυασϊα ρα {Π6 
ΟὈ]χαύϊοη : Φογθηλδ ΒΟΥ γοῦυϊζοθ ὑμθπὶ ἴον ὑπο ὶγ 
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Ὀγϑϑοὶὶ οὗ αἱ, δηα δρϑίῃ διαραίοαν ἀθοΐίαγθθ ὑμδῦ 
86 ΟΠ ΔΙ] ἀβθϑῃβ νν}}] γούαγῃ, δηᾶ ἴδκο δηα Ὀυγῃ ἰδ οΟἸΥ. 

υσίηρ {Π6 ὑΐπιο ὑμαῦ ὑπο βίϑρϑ νγᾶβ γαϊβοά, Ψογθιιῖδῃ 
88 ΟὯ6 ἀΔΥ σοίηρ ουὖ οὗ ὑῃ6 ποτγίδ ραίο οὗ [86 ΟἸΌΥ ὕο 
ὕδκθ Ῥοββοβϑίοῃ οὗ βΒοὴηθ ῬσΟΡΟΥΟΥ ἴῃ ΒΘὨ)ΔΠ,]1η---ὈΓῸ- 
ὈΔΌΪΥ δὖ Αμδίμούῃ--- θη ἢθ τγᾶ8 δυγοβύθα οἢ ἃ οῇδυχο 

οὗ ἀσβοσύίησ ἴο ὑμο Ομαϊάδοδῃβ, δῃὰ ὑβγοσσῃ Ἰηΐο ἃ 
ἀσηρθοοη ἴῃ ὑἢθ ἢουβο οὗ Φοημδίμδαῃ, ὕΠ6 Κὶηρ᾽Β Βϑουϑθίδγυ 
(χχχνὶ. 11--16). Βοίηρ βοηῦ ἔοσς ὈῪ ὑδ6 Κίην, δηᾶ δϑδκοα 
ΒΘΟΓΘΌΪΥ ἢ ἢ6 88 8 τηϑββᾶρο ἔγοιῃη Ὑδμν ἢ, ἢ6 ΓΘΡΙ16Β 
ὑμαὺ ἢθ 88: ὕμο οἱὐὺυ ψ1}} θ6 ἀο!νογοα ᾿ηῦο ὕμ6 βδπαβ 
οὔ 86 Ομαϊἄδθδηβ. δέξοσ (18, Ζϑάθκίδιη, δὖ πὸ Ῥγορῃοί: 8 

οὐ γοαποϑῦ, ΟΥΘΣΒ ἢ8 γϑίηονδὶ ἔσοτῃ ὑπ ἀσηρσθου ; 8δπᾶ 

Ὧ6 ἰ8 ρὈ]δοθά 'ἴἢ ΠΟΠΟΌΓΑΡΙΘ οομβπηριηθηῦ ἴῃ ὑμθ ρσυδγα- 
οουγύ, δα]οϊηὶηρς 86 του] ραΐδοθ (χχχνῖ!. 17-21]). ΤῺΘ 
Ομδ] ἄδϑϑῃβ βθϑῖὴ ΠΟῪ ὕο ἢδνθ γοϑαμηθα μθ βίορθ. Β6- 
ἔογϑ Ἰοῃρ, μονουοῦ, Βοιηθ οὗ ὕΠ6 ῬΥΪΏΟΘ6Β δοΟΌΒ6 γι Δ ἢ 
Ὀοίοτο Ζοάδκια!) οὗ σὰ ὑγθαβοη, 1ἴῃ ϑῃοουγαρίηρ ὑπθ 
ῬΘΟΡΙΘ ἴο ἀοδβοσγὺ ὕο ὑθ ΘΏΘΤΩΥ ; 8η4 ἢθ 18 οαϑῦ 1 ΘΟ0Ώ86- 
αύθῃοθ ἰηΐο ἃ ἀἰδβυβοά υπῃάἀογχτουῦηα οἰβύθγῃ, ἔγοπι ἡ 10 ἢ 
ΒΘ 18 ΟὨΪΥ τοβουθα Ὁγ ὑδ86 ἔγθηα]ν ἱπίογνθηθοη οἱ 
ἘΕΡοα-τϑίθο, δὰ ΕἸ ορίδη οαμθοἢ! οι] ουθᾶ ἰῃ ὑπ 
Ῥδίδοθ, σγβο οὐδ ῃβ ὑῃθ Κἰηρ᾽Β Ῥϑυτηϊββϑίοῃῃ ὑο ἀγδὺ Πίηι 
ὉΡ ουὖ οἵ {86 οἰδύογῃ, δῃα οοηῆμο Ὠΐτη, 88 Ὀθίογο, 'ἰη {6 

αυδτά-οουτί. Ζοαοϊκίδη αρϑῖη σοηβυϊέβ Ηἰπη---ὑγουρῃ 
ἴθαν οὗ ὑῃο ὈΓΪΠΟΘΒ, ΒΘΟΥΘΟΥ ; δηά ἰβ δρδίη ὑοἹὰ ὈΥ Ὠΐπὰ 
0μαῦ ἷβ ΟἾΪΥῪ ΒοΟρδ οὗ βαζουυ 18 ὕο Βυγσγθῃαδι “96 γυ 8816} 
ἴο ὑπο Ομδϊάδθδῃβ: ἰξ ἢ ἄοθϑ ποὺ ἀο ὑμὶβ, 6 γ1}} 
ἈΠ ΤΏΒ6Ι 81} ἰηΐο ΝΟ υ ΘΠ θΖ2Ζ Γ᾽ 5 Ὠδηα8, δῃὰ ὑΠ6 οἷὺν 

1 6 Ὀυτηῦύ. ΑΥΘΓΡ ὑμ18 «76 γθτδὴ σοιλδίηβ ἰῃ ὕπθ 
δυδγια-οουγὺ {1} [86 οἱῦγ νγᾶβ ὕδκοῃ ὈῪ ὑμὸ ΟἸιδίἀδοδῃβ 
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(ΧΧχν. 1-28α). Τῦ ψὰθ αἀυτίηρ 80 Ῥογϊοα οὗ ἢ18 
οοπμποιηθηῦ ἴῃ ὕμ6 ρυαταά-οουτύ, θη ἢ6 Κπον ὑμδὺ {π6 
ἀοοπὶ οὗ “6 γαβδιθη ψὰ8ϑ 868]64, ὑμαὺ Ψθγθιηδῃ (866 

ΧΧΧΙ͂Ι, 2, ΧΧΧΊΙ. 1), ἴῃ ὑπο ἔ}] δββύγαποο ὑμαὺ ἢ18 ῬΘΟΡ]Θ 

ψου]α νηΐ !]ν Ὀ6 γοβϑίογϑά, θουσηῦ ὕπο απ Ὀοϊοηρσίην 

[ο ἢΪ8 οουβίη δὖὺ Απδύμου (οι. χχχὶ!), δῃὰ αἰὐοτοα {6 
ῬΓΟΙΊ1868 οὗ γοδβίοσγαίίζοῃ οοπίδιηϑα ἴῃ ὑμδῦ ομδρύοσ δῃὰ 
ἴη ΧΧΧΉΪ. 1--}8 (υν. 14-26 ἀγτὸ ποῦ ἴῃ 86 δερῦ., δῃα ΠπΊδΥ 
ποῦ δ6 Φογθιλ δῆ ̓  8); ὈΓΟΌΔΌΪΥ δ]8δὸ ΟἿβ. χχχ.-ΧΧΧῖ., 
Ἰποϊυάίηρσ ΓΟ 505 δα ἀγοθβοα ἰο ΕἸ ΡΏγαϊπι), 88 αἷβο ὑῃθ 
δτοαῦ ῬΓΟΡΏΘΟΥ οὗ ὅπη0 Νὸν Οονθηδηῦ (χχχὶ. 939 1.), 
Ὀοίοης ἤο {16 βᾶπὶὸ ρογϊοά. Τηὸ ᾿υἀροιμθηΐθ οἢ ὑδθ 
ἰπηρβ (χχὶϊ. 1-- χὶ!, 8), ὑβουρῃ Ῥδγίβ ἂτθ ΘυἹ θη] 
ΘΆΓΠΘΥ (χχὶϊ. 10-30), ψ1}} αν Ὀθϑῃ οοτρ]οθα (σχχι!. 

1-6) ἁαηάογ Ζοάδκίδῃ : δμο ἀϊβοουγβο δραϊπϑῦ ὑπ ῬὉτο- 
Ῥδοίβ (χχϊ. 9--40), α͵8ο, ἀδύθθ Ῥγοῦδ!]ν ἔγοιῃ ὑμθ ΘΑ 

ΟΥ ᾿144]6 ραγὺ οὗ (ῃ6 Βδθ γοίβζῃ. 
(6) Αὔὔογ ὑμθ οαρύυγθ οὗ “ογυβαίθηι, Ψϑγθγηϊϑὴ νγαϑ 

[νου] Υ ὑγοα θα Ὁγ ὑμ6 Ομδι ἄδοδῃβ, δῃὰ ρογιὑὐὑθα ἴο 
ΤΟ ΒΙἀθ ΘΓ ἢ6 ρ]οδϑϑα (χ]. ὅ)δ. ἀθϑάδιἱδῆ, βοῃ οὗ [18 οἱὰ 
ἔτη ΑἸ Καπὶ (χχνὶ. 24), Ὀϑίηρ δρροϊηὐθα ὃν Νορυ- 
ΟΠΔΠΘΖΖΔΓ ζΟνΘΤΠΟΥ οὗ Φυάδῃ, 9 γοπλδΔῈ 101] η8 Ὠΐπὶ αὖ 
ΜίΖζρδῆ. Α πύσθοσ οὗ τϑέυρψϑο 9069 0778 δββθι 16 δὺ ὑῃ6 
Β8Π16 ὈΪ6Δ06, δϑιλοης ὑπ θη ΟἿΘ ΙΒΏτηδοὶ, βοὴ οὗ Νούμδῃδῃ, 
ὃ. ΤΊΘΙΌΟΣ οὗ ὑΠ6 ΓΟΥΔ] δι !γ, δ ᾿πιρογίουβ, υπϑοσυρυ- 

Ιου τηδῃ, ψο Ὀοΐοσθ ἰοηρ ὑΓδΟ ΠΟΓΟΌΒΙΥ 8]ονν θα δ δ, 
δηά (θη οηδοανουγοα ἴο ἔοτοθ ὕπο οὔμογ γϑέυζϑθ ἴο 
ταϊσταῦθ τὶ τ ϑογοββ 86 Φογάδῃ ἰηΐο ὑμὸ ὑθυτιῦουΥ 

οὗ {πῃ6 Ατηπηοηϊΐοεθ. ΗΒ ῬΌΓΡΟΒΘ γγὰϑ ἀοξοαύθα ὈΥ 

Φοδδηϑδη βοὴ οἵ Καγϑδῃ, ψῇο ονογίοοϊς δἷπὶ δὺ αἱ θθοῃ, 

δα τοβουθᾶ 18 οαρύϊνοβ οαὖ οὗ μῖ8Β Ββαπὰ. Αὔΐοσ {818, 



ΧΧΧΝῚ ΙΝΤΕΒΟΏΌΟΤΙΟΝ 

Φοβδηδη δηᾶ ἴἢθ οὔμογ γοΐυρϑοθ, ἔθαγίηρ ἰοϑὺ ὕηθ (Ὁ ]- 
ἀδοδη8 τηϊσῃῦ ΠΟΙ] ὑΠθ} 811 ΓΟΒΡΟΏΒΙ016 ἔογ ὑἢθ δβϑβδϑϑί ηδ- 
ἄοπ οὗ Οθαδ 8, γοβοϊὶνθα ἴο 806 ἃ βοὴθ ἴῃ Εργρύ. 
9 γθ 8} ἀἸα 411 ὑΠαῦὺ 6 οουἹᾶ ἴο ἀϊβδυαδάθ ὑμθη ἔγοστῃ 
οδΡγγηρ οὖαὖ ὑῃ]18 ρυγροβο, Ὀαὺ ἴῃ νϑίη ; ὑ86γ τοΐαβοα ἴο 
᾿ἰβίθῃ ἰο ἢἷβ ψδζηίηρθ, δηῃα ρῥγοοθοαρα ἱἰηίο Ἐμγυρύ, 

᾿ ἐδκίηρ Ὀούι Φογοηλδῃ δηᾶ Βαγυοι ἢ ἔμθα. Αττὶνϑά 
ἷἰη Εωγρύ, Φογοιίδῃ ἔογοίθ]β ὑῃ6 ξαΐατο οοπαμποβὺ οὗ ὑῃ6 
ΘΟΥΠΓΓΥ ΟΥ̓ ΝΟΡυ ΘΠ ΔΘ ΖΖΑΓ (ΧΙ, 8-12); δηᾶ δἔίοχγ- 
γγ ΓΒ (οἢ. χ]ν.) γτουϊκοβ ὑπο 6 νγ8 τοϑιἀϑηὐ ἴῃ ΕἘωγυρὺ ἴον 
ὙΠΟΙΓ ΟΥΒΠΙΡ οὗ ὕῃ6 Θυθθη οὗ ἤδδνθη, δηᾶ το͵ϑούϊοη οὗ 

ὙΔΏνΟΙΝ, δηα ἀθοίαγοα ὑΠαὺ βυοσα δηα ἴδιιηθ Μ11}} ον ἢ 

ὕποσο ονογίακο ὑβθ. ὙΠ (18 ἢἤπηδὶ ουὐοοῖκ οὗ 
αἀἰβαβϑύθς γχὸ ἰοβθ βίρῃῦ οὗ ὕπο ἀρϑθα ῥγσορῃοῦ. Νοίμηιϊηρ 18 
Κηονῃ οἰὔμοῦ οὗ Π6 βΒυρϑοαυοηῦ ονθηΐβ οἵ ἢ]8 116, οὐ οὗ 
{16 οἰγουμηδίδηοοβ οὗ ἷβ ἀοαίῃ. ΤΏΘ το] δορά ῥγο- 
ῬΏΘΟΥ, χ. 1-16, ἱδαϊησ ὑπ ΙΒγϑϑ ϊῦθ8 ποῦ ἴο βίδηα ἴῃ 
αἀγοδα οὗ {π6 ροαβ οὗ ὑπῃ0 ποαύμθη, δηᾶ ῃθ Ὀυγϑῦ οὗ 
ὑσὶ ρμδηῦὺ οχυϊΐαύϊοη ΤΟΥ 6 δρργοδομίηρ ἴ8]} οἵ 
Βαρυ]οη [ἢ ]. 1--}}, δ8, ἀΓθ, 0:6 ξογτηοὺ ργοῦΘΌΪν, δηα {}16 

Ἰαὐῦογ οογίδίηϊν, οὗ ἰδύογς ἀδίθ ὑβδῃ Ψθγθι δ᾽ Β ὑ1Π16. 
ψογοιη δὴ Β ψῶβ ἃ βΒυβοορύ 19, ἀθορὶν οπιούϊοῃδὶ 

παύυτθ. ΤΏ δάνοσβο οοῦγβο οὗ ονυϑῃηΐβ ἱγῦργθθθθθ ἢ ΐπὶ 
Ργοξουηαίὶν ; δηά Βο υὐΐοτβ ψιὑπουΐ γοβοσνθ ὑ6 ομηού οηβ 
ΠΟ ἴῃ ΟΟΠΒΘΑΊΘηΟΘ 8ΓΘ Ββύϊγγοα σι πη Βἷη. ΤῸ 
Ὀυγάθδῃη οὗ ἰδ ῬΓΟΡΉΘΟΙΘΒ 18 [ΒΓ8.6}᾽8 81},---Ῥαγύϊου ΑΥΪῪ 108 
αἰδγοζασὰ οὗ Ὑδηνθι, ἰΐ8 ΠΟρα]θβθῆθθβ οὗ Ηἰβ τηογα] 
ἀοηηδηα5 (ν. 1 ἔ., νι. θ-11, 1χ. 2-6, οἴο..), ἰΐ8 1Δο]αύγν,--- 

δηα ὑπ6 ἀοοπι ψὨΐοἢ 6 Β668 δανδηοίην, ψ ἢ ταρὶ ἃ βύθρβ, 
1 ΘΟηΒΘαῦΘη006. Βοίμ {6 βίη δηὰ ὑπὸ Ἰυαροτηθηῦ ἃγο 

ΘΥΘΓ ΥἹν αν Ὀοἔογο ΐπὶ; δΠ4 ΔΓῸ ΘΥ̓ΘΓ, ὉΠ6ΘΣ ΟΠ6 δϑροοῦ 
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ΟΥ δηούμϑι, θοίηρ ἀθβοσ θα οὐ δ] υἀϑὰ ὑο Ὀγ ἰη. Τὴθ 
ἄοοτῃ νγῶϑ πὸ υπἀροιηθηῦ υηγο]αύθα ἰο ὑπ 810; ἔοσ [86 

μϊθύδ Κθὴ ΡΟΪΟΥ ὙΒ]16}} γοβυ] ρα ἰῃ ὑπο σαΐϊη οὗ [9 βίδϑίθ 
γγἃ8 {πη αἰϊγοοῦ οὐϊοοηθ οὗ ὑπ βδπὸ τ] ] ο88 δπά 
ὈΠΠάηθα5 ΒΟ νγα8 ὑΠη6 οαυδο οὗ ὕπ6 Ῥϑορ!θ᾽ Β γο]ϑούϊηρ 
ὙΔΏΜΘΗ, δηά βῃυύθίηρ {Π6]Γ ΘΑΓΒ ἴο ὑ86 οοιμηβοῖὶβ, πλοΓαὶ] 

86 ΡΟ] [108] Α|1κὸ, οὗ Ηἰβ ὑγορμοίβ. ἀαοὰ, ψῇϑῃ Ηθ 
“ΡΟΒΙΒΗ6Β ᾿᾽ 8 ὈΘΟΡΪΘθ, ορογαίθα ὑπβγου σῇ ὑῃθ ἰᾶανγβ ψ Βΐοἢ 
πδίθγα ἰΥ τορυϊδύο }0 ψοαγο οὗ πδύϊοηβ. Βαῦ Ϊονθ ἴῸῦ 

Ηΐβ οΘουηῦγυ γὰ8 ΟΥ̓Ὸ ὙΨΆΓΙΩ ἰῃ Φογοιαίδ ΒΒ Ὀγθδϑὺ: ἰῇ 
Ἦ]8Β ΘΑΓΠΘΓ ῬΓΟΡΏΘΟΙΘδ, ἢ6 οὔθ 8δπα δρδίη, ἴῃ ραύῃοίϊο 
ἴοη68 οὗ ὑθῃθγΏ688 δηά δοούζοη, ϑηΐσθαίϊβ ἢ18 Ῥϑορῖὶο ἴο 
σοἤϑηρο 108 ΨΔΥΒ, 1ξ Βο θθ ὑμαῦ ὕδο ἀἰβαβύθν ψῃ]οἢ ἢ 8668 
ΔΌΡΓΟΔΟΒίηρ ΤἸΏΔΥῪ δθ δνυογίοα (ἰν. 8 ἔ., 14, νἱ. 8, νἱϊ. 8 ; 

οὗ. χχνυ]. 3, 13, πᾶ χχχνὶ. 8 ἰῃ {6 ἔουγτί! γϑδγ οἵ 

ϑομοϊδκίμ) : ὑβγουσῃ {116 στοαῦον ραγὺ οὗ ὕνγο ομδρύθιγε 
ἢ6 1ηὐογοθᾶθβ οἡ 1βγ80} Β ὑθ6}4}} (χίν. 7-σν. 9) : Ὀυΐύ ἰύ ἰΒ 
ΤΠΟΙῸ 8Π4 ΠΊΟΓΘ ΟἸΘΑΓΙν ὈΟΓΏΘ ἱῃ ΡΟ πη ὑμαὺ 8 ἀοοτὰ 
18. βΒοαϊϑά, δπὰ ὑμαὺ Ὑδῆνθἢ Ὑ}}} γοΐπθο ἕο δοοορὺ ΔΩ͂ 

ἱπύθΓΟΘΒΒΊΟῺ ἔογ 1Ὁ (χὶν. 11 [οἷ νἱϊ. 16, χὶ. 14], χν. 1 . ; 

ΧΙ. 12). 1ύ νγὰβ ὑπ δἷπὴ οὗ ἢ]8 119 ὕο Ἰοϑα ἢΪ8 ῬΘΟΡΙΘ 
ἴο Ὀούύον ὑμίπρβ: Ὀυύ ἷβ οογίϑ σοῦθ ἰῇ νδὶῃ; (ἢθ 
ΤΏΟΓΘ ἢθ6 08]116α ἴο ὑμθη1), ὑμο τγοτθ ὑΠ6 0 ὑυγηρα ἔχου Ὠἰπη. 
Ηθ ψὰϑ τοῦ ἢοῦ οὐἱν σὴ οοἱα ἱπάϊ ογθηοθ, Ὀυὺ οἴθη 

νὴ δούυδ] αοίγδοίΙβδη δηᾶ ρογβϑουςοη, ἱπουάίηρ 
δὐϊοτηρίβ οἡ ἢἷβ ᾿ἰΐθ, ἔγοστα ὑῇοβθθ ὕο ῇομι ἷβ γογ 8 ΣΟ ΓΘ 
Ὁπυγθ]οομηο (χὶ. 18-.23, οἴο. : 5660 ἢ. χχ Ἕ"). Απηά 80 [|ὖ 8 
ὑμαῦ, τι} ὨΪ8 βϑηβιῦνα, ὨιρὨ]γ-βίσαηρ, παύαγθ, ἔθο! ηρ 

οἴΐϑηῃ ονούρουεῦβ Ὠἷπὶ; δηα ἰῃ ΙΒ ΔΡΌΠΥ δηα ἀοθρδὶΓγ 
ἢδ ὈγΟΔΚΒ ἔογίῃ ἰηὔο Οἱ 6 Ὁ Ἰατηθη δύ οηΒ 8 Πα σοΙηρ] δ’ ηΐ8, 

6 08118. ἔογ σϑρθδῆοθ οὐ [ἷβ ρογβοουΐοσβ, 6 ΨΊΒΠ 68 



-- 

ΧΧΧΥΝῊΙ ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ὨϊπΒ6 1 ὑμροχῃ (χὶ. 20, χὶϊ. 3, χν. 10, 1δ, 18, χνι!. 1ὅ--18, 

ΧΡ]. 190-23, χχ. 7-10, 12, 314-18). ΤῊ βίγυρρίο μη 
ἢϊπὶ τγὰβ ἱηύθηϑο : ΟἹ ἴδ οὔθ βἰδ, 5 ἰοσχοσ, ἢυστηϑῃ 

8614, πδύαγα ΠΥ υἱπια ἀηα ΒΗ σι κίηρ, ΒαγαΪϊν Δ 0]6 ὕο ὈΘΆΓ 

ἋΡ δη)α {ῃθ ὑγἷ818 ἴῃ σβίο ἢ μ6 Ηπα8. Ὠἰμηη6}, δηα ὈυΓ- 
ἀοηϑᾶ Ὀγ ἃ ὑμδηκΊθββ οοθ ἡ Ὡ]Οἢ ἢθ ψου]ᾷ ρΙΔα]γ ἤδνθ 

ΤΟΙ υϊβηθά ; οἡ ὑπ6 οὐ 6 Γ δῖ(10, [5 ΠΙ σ ΠΟ 8018, ΥΩ ἢ Β 
νοΐοθ δηά ψογὰ νἹΐη Ὠΐπι, ον ον ἢ ἸΓΓΟΒΙΒΌ0]6 ῬΟΥ͂ΤΟΥ 

οομδύγαϊηϊηρ Ηἰπὶ ὕο οϑηάυγο, Γου ἔγηρ Ηἷπα ἴῃ ἢἷ8 σγϑδκ- 
ὭΘΒΆ, 8Π4 Θηποουγαρίηρ Ὠἴτη δραϊηϑὺ ἀοβρϑιν (οἵ. ἱ. 18 ἔ,, 
ν. 14, νἱ. 11], χν. 16, 19-2]1, χχ. 9, 11, χχῆ!. 29). {6τΓ6- 

τ Δ} Β 18 ἃ ὑγαρίο ἤρυγθ; δηά ὑπὸ οοπῆϊοίβ, βρί γἰίπαὶ 
δηα τηδίογίδὶ, τ Β16 ἢ} ἔογηη ὑΠ6 ὑγαρθαν οὗὨ δῖ8 116, βίδπα 

ΓοΟοΓαθα ἴῃ ἢἷ8 Ὀοοϊ. Βυΐῦ ἰβ ἰΒβοϊαῦϊομ, ΠῚΒ ἸΟΠΘΙΙΠΘΒΒ 

(χν. 17; οἷ. χνὶ. 2, ὅ, 8), Π18 Τϑρυ]86 ὈΥῪ τηθη, ἄγονα ἢΪϊπὶ 

ἴἰο αοἂ : πο υῃρυγάθηβ 18 μοαγὺ ἰο αοά, ἀἸΒο οβοβ ἴο 

ΗΠ ἢϊ8 ἱπηπηοϑὺ ἔθϑ ηρβ, Δα ἤθατβ ὕη6 ΙΝ]Π6 ΓΟΡΙΥῪ ἴο 
᾿ΐβ ῬΓΆΥΘΥΙΒ δηα γοδγηΐηρθ. Ουὖῦ οὗ ὕπο ΟΧρϑυθῆοθϑ οὗ 

Ὧ18 1ἢἾὸ ὑμοῦθ ὕπυϑ ΔΙΌΒΘ 8 ΟΟΠΒΟΪΟΌΒΏΘΕΒ, ΟἸΘΑΓΟΣ, [ὖ 

ΒΘΘΙΏΒ, ὕθδη δα ὕθϑῃ αὐῤαϊηθα Ὀοίογθ, οἵ ἃ ῬθΊβοῃδὶ) 

ΓΟ δύο Ὀϑύσψοοῃ αοα δηᾶ {89 ἱπαϊν πα] βδοὰ]. “Ἥ“ἊὙΤθτὸ 
ὝΘΙΘ Ρἱουβ πλθη Ὀθΐογθ Ψογοιηίδῃ, Ὀυὺ ὑπο ἸΙοηρ ἀγάνῃ ουὖὐ 
βύσυσρίθ οὗ Ὠϊ8 1 γονϑδὶ θα ρἱϑῦν τλοσο ὕμδη ονὸὺ Ὀδέοσγο " 

(Α. Β. θεν 8ϑοη). ΒΥ 18 119 οὗ ρϑγβοῃδὶ οοιῃπηαηΐοη 
μὴ Οαοα, 6 Ὀϑοοπηθθ ὑμ6 βρὶγίῦα] ἔδύμοσ οἵ ὑῃοβθ 
Ῥβδὶ πϊϑύθ, ἡ ἤΟθΘ ὩΔΠΊΘΒ ΓΘ ἱπαάθϑα ὑηκηόνῃ ἴο 8, δυὺ 

ἴο ψΒβοπὶ ψὸ ΟὟΧΘ 811} [9 ἀϑϑροὺ ουὐρουτίηρβ οὗ ὑμ6 Ὠοαγύ 

ἴο ἀοα ψῃΐοῃ ψγὸ πὰ ἰη ὑμθ Βοοῖὶζς οὗ Ῥβδ)πη8." 

5. 360 ζυγίποσ, οὐ ὕδθ Ῥθσβοῦδὶ δῃαὰ οὔμονρ οδπαγδούογβυιοβ οἵ 
Φογοτηΐδῃ, ΘΙ μϑύθθῃ, 78. με. ἡ «4. Οεδοΐ., οὮ. χ. (΄ Φογουηίδῃ δηάᾶ 

ὑπο αἀθαίγαούίοῃ οὗ Φογυβαίοσγα ̓) ἐπα (θά. 8, 1897, ρρ 141--4); 



ΙΌΕΑΙΘ ΟΕ ΤΗΕ ΕὔΤΌΞΝΕ χχχιὶχ 

11Κὸ πιοϑῦ οὗ {8 οὐ Θ᾽ ὑγορμοίβ, Φογθι δὴ Ῥγο͵θοίβ 
146818 οὗ ὑῃ9 ξαΐυγο. Νοῦ ΟἿἿΥ ἀοθ8 ἢθ Ῥγοιηῖβο ψηδὺ 
ϑούιδ γ οδτὴθ ἴο Ρ888: ὕδο γούυγηῃ οὗ 86 οχ θβ ὕο ὑῃθ 
ἰοττὶἰογίθβ οὗ Βϑη͵δηλη δηᾶ Ψυάδι, δῃᾶ [Πθ γοϑυμπηρύϊοῃ 

ὕῃθγὸ οὗ ὕπο ἱπίοσγαρύθα βοοὶδὶ βίδῦθ, ἰῃ σῇ ]0 ἢ ἀραῖη, 88 
οὗ οἸά, ὑμ6 βουηάβ οὗ 1οΥ δηᾶ [11ξ6 ψου]ὰ Ὀ6 Ὠοαγὰ 'ῃ ὑῃθ 
νΠ Παροβ (χχχ. 181.; χχχί!!. 10.[.), Βῃθρηῃθγαβ που] 

δδίη ἰθηα ὑμποῖν βοοκΚα (χχχὶϊ. 12 ἔ.), δῃαὰ ἤουβοθ δηά 
Β6148 ψου]ὰ δραΐῃ Ὀ6 Ὀουρηῦ δηά 8014 ὈΥ ὑπὸ γοβίογοά 
ΘΧΙΪ68 (χχχίϊ. 1ὅ, 44): Ὀαύ ΒΘ ἰηνοδίβθ ὑπ ξαΐυγο τὶ ἢ 
ἰά68] οοἴουϊβ. ΤΏ οχὶϊθβ οὗ ὕπ6 Νονύδοσῃ Κιπράοχῃ ψ]]]} 
ΒΏΔΙΟ ἴῃ 6 γοβίογαύοη (111. 18; χχχὶ. 4.) : ὑῃ6 1118 

οὗ ΕἸΡΗγδίτα ψ1}} ἀρϑῖη γοϑου μα πὴ ἢ ΠΔΡΡΥ ὑβγοηρθ, δηά 

θο οἰδά νὴ Θογ 6145 δηα νἱ ΠΟΥ ΓΒ ; ἃ ρτοδῦ ΘΟ ΡΔΩΥ 
Ψ1}} γούαγῃ ἔγοσῃ ὑπο ξυτίμοϑῦ ΘΟΓΏΘΙΒ οὗ ὕΠ6 θϑυ (χχχί. 
4-9͵, οἵ. νυ. 10--17, 21 4); μ6 ψηΐδβ οὗ 811] ψ1}} "6 δρυη- 
ἀδηῦν βα βῆρα (χχχὶ. 12-14, 25; οἵ. ]. 19). ΤῊο παύϊοῃδὶ 
10 σῇ] 6 γϑ- ϑϑ δ ὈΠ]8Πῃ64 (χχχ. 18-2]}); Φογυβδίθιῃ υ]}]} 
6 τορυΣ]ὺ, δᾶ ψ1}}1 Ὀ6 οηὐ γον ΠΟῪ ἴο ὙδΆνθἢ (χχχί. 
23, 38-40). Τῦ ἰΒ ἰπ δρτοοιηθηῦ υιῦῃ ὑ]8 γϑργοβϑηξϑίοῃ 

ὑμαῦ ἴῃ χχχὶϊ. 16--πἸ μοῦμος χχχι!. 14-26 Ὀ6 ἤτοι 
Φογθιη δ} ΟΥ̓́Τ ΒΑΠα6ῖ ΟΥ πού---ἰῃθ γοϑύογϑθα οἱΐγ 18 ἴο 
ὈΘΆΓ ὕΠ6 Β81ΩΘ ΒΥΤΏΡΟ]108] ὭϑΙμΘ 88 ἢ 1468] Κἰηρ᾽ (866 
θοϊον), “ Ὑδανθι ἰθ Οὐγ στρ ὐθουβηθθβ Το τοβίογοα 
ὨΔΙΪΟΙ 18 Ρἱούαγοα 88 τγούυτηΐηρ ἴο Ὑδῆνθι ἢ ἰΐ 

ΟΟΓΏΣ], ὈΡ. ΧΧΙΙ-ν, ΧΙ ΥΊ--ΤΙ, ΧΙ ΤΠ ἢ. ; αν βου, ἱὰ Ἡδδίϊηρϑ᾽ 
}.Β., ατῦ, ΖΕΒΕΜΊΑΗ, ϊ. 671 1. ; ΚΙιτκραίγίιοις, Τῆθ Ροοιγέρι οἱ 
Ἂς ΕΥΟΌΝνΩ Ιωοῦ. χί. ; Οὐέϊον, ΤΆΣ Ἐοϊέσίοη, οἱ Ιοταεὶ (1906), 

ὐ " Οἵ Ιβαΐἱδῃ 8 ἰάθαὶ, ἃ θη ΟΥ ΠΟΤ Ὀθέοζο, ἱ. 26, ἰν. 8 ; 
8180, δὖ ἃ Ἰαΐοσ ἀδίθ, Εἰζοῖς. χῖνὶ. 36, 168. 1χ. 21, 1χὶ]. 12, 706] ἐϊ. 
117, Ζϑοὶ. χὶν. 20, 2]. 



ΧΙ] ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ 

016 Ὠοαγὺ᾿ (χχίν. 7; οἵ. χχίχ. 13); σογαβ οὗ οοη- 
οβϑίοῃυ δηᾶ ρϑηϊθηοθ δῖθὸ ραῦ ἰηΐο {Π6 τηουΐῃ οὗ Ροίῃ 
Ψυάδῃ (:. 228--26) ἀηὰ ΕἸ Ηγαΐπ) (χχχὶ. 18-19 : οἵ. δἷβο 
Ι. 4); [86 ἱπίψυϊγ οὗ Ιβγδθὶ ψ1} 6 ἔογρίσοϑη, δηά 
ΓΘΙΠΘΙΙ ὈΘΓΘα ΠΟ ΤΟΪΘ (χχχὶ. 340, χχχὶ. 8 .: οἵ, 1. 20) ; 

ΟΠ6 ποδχύ, δηα Οη6 νῦ, θυϑῇ ὕπθ ψἂν οὗ Ὑδῆν ἢ  ἔθδγ, 

Ψ11 Ὀ6 σίνοῃ ὅο ὑθθῆὶ (χχὶν. 7, χχχὶϊ. 390..): [βγδοὶ 

Ψ1 Ὀ6 ὙΔΕΆν ΘΠ Β ῬΘΟΡΙο, δμὰ δ ν}}} Ὀ6 ὑμοὶν αοἂ 
(χχῖν. 7, χχχ. 22, χχχὶ. 1, 33, χχχὶϊὶ. 38). Μογὸ θδη 

0818, ἃ “ποὺ ᾽ δηά βρί για] “ οονθηδηῦ ᾿ ψ1}} 6 οϑίδ- 
᾿ἰβῃρα σὶῦ 9 ἢουδβθ οὗ [βγϑ9] : δηᾶ ὑῃο παίύϊοη ψ1}}} Ὀ6 

γυϊοᾶ, ποὺ ΗΥ̓͂ ἃ βυγβύοιω οὗ οὔβοσυϑῆοθβ 1πΠ]ΡΟΒΘα ἔγσγοπι 
σιβουῦ, θυὺ ὈΥ ἃ αν υεϊὑύθη ἴῃ ὑπο Ὠθαγύ, Ε]]Ἰηρ 8]]} 
8 ὑπο Κηονϊθᾶρο οὗ Ὑδῆνθη, δηα ργομπηρύϊηρ 811 ἴο 
ΓοΔαν δηά ρογίϑοῦ οροαΐθηοο (χχχὶ. 831-34). ΤΏθτο ψ}}} 

6 ΠΟ δ.Ϊ ; ΠΟΥ ΜῈ] ὑ86 δὶς Ὀ6 οἰ ὕπο ὺ πϑϑαρα ΟΥὁἉ τηϊβθοα 

(1. 16). ΤΘ Ῥϑόρὶθ ψ}}} 6 σονογῃοα ὃὈγ υρτγὶρῃῦ, ἀ18- 
ἰηὐογοδύθα “ ΒῃΘΡΏΘΓαΒ ᾿ (1.6. Ἰυᾶάροθ δηα Ὀγ]Πη068), δέ 

αοα δ οσῆ μοαγύ ("}}. 1δ, χχιϊὶ. 4); δηᾶ ἃ ρογίοοῦ κίησ 

οὗ Πᾶν 8 11η6, ΒΌΡΓΣΘΠΙΘ ΟΥ̓́ΣΣ 811, ψ1}}} πηδὶηΐδίη ᾿υαρο- 
τηθηὐ δηα τἱμηὐθουβθηθϑβ ἰη ὑμθ ἰδαπᾶ, δηα δηϑγθ ρϑδοθ 
ἴον ἰΐβ ᾿πμδοϊδηΐβ (χχῆ!. ὅ ἢ. ; οὗ. χχχὶν. 16 ., χχχ. 8, 

9). ΤΈῈΘ τυΐϊοῦ οὗ ὕπο ἔαύυγο ψ1}} 6 οὗ παύϊνθ Ὀϊσγίῃ, 
8η4 ΘΠΪΟΥ ὕμ6 ΡΥ ΒΟΥ ρῥΥίνι]θρο οὗ ϑδοοθδβ ὕο Ὑδῆνθῃ 
(χχχ. 21). Ιβγδθὶ] 88 Ὀαύὺ ὕο ἔσσῃ ᾿ουδ}ν ἰο ὙδΆνΘἢ 
ἔογ δ παύίοηβ ὕο 6 τηονθα ΟΥ̓ ὑπ βρϑούβϑοϊθ οἵ 18 
Ὀ]ΟΘθομο88 ὕο οὐ Ηἰἱπὶ 88 ὑπο αοὐα (ἰν. 1] .) ; οΪ86- 

ὙΏΘΓΟ ἰῇ 86 ὈΟΟΚ 0 πδίϊοηβ ἃῖὸ ἀορίοὐθα 88 ἴῃ 6 
ξαΐυγτο ἀἰϑοδγαάϊηρ ὑμοῖγ 14.018, οοηξοβϑίηρ ὑμαῦὺ ὙΔΆΜΘΕ 
δίομο ἰ8 αοά (χνὶ. 1θ9Ὁ ; οἵ. ὑπ6 οοῃπάϊ οηδὶ ῬΓΟΠΊΪΒΘ, 
χιὶ, 16), πιακίπηρ Ἀἱ]ρτίμηδροβ ὕο Φογυβα θη (111. 17), δηά 
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Ἰοοκίησ σὺ ἃνγχὸ δα ψΟηΩΟΥ δὖὺ ὑῃθ γϑβϑίογσοθα ΖΊΟη 
(χχχίϊ. 9). ἴβγϑοὶ Ὑ1}} θοῦ Ὀ6 οαϑὺ οἵ ΌΥῪ Ὑδθνθῃ, 

ΟΥ̓ Ο0886 ἔγοιῃ Ὀοὶπρ ἃ πδίϊοῃ Ὀοΐοτθ Ηὶμπ (χχχὶ. 86. ; 
οὗ. χχχὶ!, 238-26). Ι͂ὴ χχχῆ!. 17-22, α180, 086 Ῥϑυιηδ- 
ὭΘΠΟΘ Ὀοΐἢ οὗ 86 Ὠανίαᾶϊο ἀγμηδϑῦν δηάᾶ οὗ [ῃ9 Ἰωον ῦ]108] 
ῬΓοβύμοοα 18 Ὀγοιηϊβοα ; Ὀαῦ {818 Ῥαβϑβαρθ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ 8 
οοηΐοχὺ (χχχὶ!. 14-20) ποῦ ἴῃ ὑμθ ϑορύ., δῃηᾶὰ 1 18 
ἀουδίξι] τ μοῦμοῦ Ὁ ἰβΒ Ψογοιμδ β. Εργυρύ, Μοδῦ, 
Αἰρμιοη, δηᾶ Εἶδπι, δέζοσ ὑμποὶγ ὀχροοίθα ἀοβοϊδύϊοῃ ὈΥ 
ΝΟΡυομδάηοζζαγ, Μ11}} θῸ γοϑύογοα (χὶνὶ. 2600, χὶν!. 47, 
Χ]χ, 6, 39---ἰῃο ἢγβὺ ὕῃγθο οὗ 8680 ῥϑββᾶρθβθ, ὨΟΎΘΥΟΊ, 
816 ποῦ ἴῃ ὕμο ὑοχὺ οὗ ὑπο βορύ. : οἵ, α]βδο χὶ!Ἱ. 1δ. 1ὺ 
τηυβύὺ 6 ονἹάθηῦ ὑμδῦ ΔῊ οὗὨ ὑΠ686 ῬΓΟΙ 868 ἤδνθ ποῦ 
Ὀθοη ἤ1Π]Π1|6ο, δα ὑμαῦ ον οἰγτουϊηδίδηοοθ ἤᾶνθ 80 

οἢδηροά ὑμαῦ ὑπ60 Ὁ ΠΘΥΘΓ ὁ8η 6 {0]Π]]οᾶ : Ὀαΐύ, πὸ 086 

Β᾽ ὨᾺ οἱούυΓΟΒ ἀγάγῃ ΌὈΥ ΟΥΠΟΙ Ῥγορμοίθ, ὉΠ Υ σϑιγδὶῃ 
88 ἸΠΒρὶ τηρ 1468418 οὗ ὑμῸ ξαΐαγο νοῦ αοα ψου]ὰ ἔδίῃ 
Β66 Γ68]1Ζ0α ὈΥ ΟΥ ἔογ ΗΒ Ῥθορ]θ, δῃά οὗ {1:6 ροδ] νυ 0 ἢ 
Ώ8Δῃ, ἢ αοα᾽ Β ΠΕΡ, Βῃου]α ονοσ βύγίνθ ὕο αὐῤδὶῃ. 

ὃ 3. ϑοηια ἰδίεγαγῳ [οαίωγεϑ οὐ (δ Βοοΐ οἱ υσεγεπιταῆ. 

1.κὸ τηοϑὺ Ηρῦτο ττιύθσθ, «6 γι 868 ΤΔΩΥ͂ 

[δου 6 ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΏΒ, ΒΟΠ]Θ ὈΘΟΌΪΙΔΙ, ΟΥ ὨΘΔΙΙΡ 80, ἴο 

ΕἰτηΒΘ ἢ, ΟὔΘΙΒ 804 4|8δὸ ὈὉγῪ οὐδοῦ ττίῦογβ, Ῥδγύϊου δ ῖν 
186 δαΐδον οὗ ὑπ αἰΒοοῦγθοθ οὗ Ὠουύθγοποσην, δηᾶ οὐ σ 
τὶ ύογβ οὗ ὑΠ6 Θϑαύθγοποιμΐο Βοἢοο], Θαρϑοΐδι]ν [86 ὍΟπι- 
ΡΙΙοτΒ οὗ Φυᾶροθ δηὰ Κίηρβ (σῇο αἰθρίαν Οἶθδῦ δηά 
ΠΟΙΔΘΙΟΌΒ ΙΏΔΙΚΒ οὗ ὑμο ἱῃῆἤσπθηοθ οὗ Ὀρϑαϊθγοῃουν)." 
ΤΠ ψΟΣΩΒ δὺθ οὔΐζοῃ αὐυἱΐθ ογαϊμαυν οὔθ; Ὀυῦ {πΠ6 0 

5 ΕῸΡ σϑβϑσῃ ἰδηοθθ ἢ ὑΠ9 ΘΟΙΏΡ ΘΓ 8 ραγίβ οὗ Είηρβ, 860 
{Π9 τυτιύοτ᾿β ]ηγοάδεοίέοη, Ρ. 192 ἔ. (οα. 6 οΥ 7, Ρ. 202 1.). 
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ΓΘΟΌΓ, ΟΙΌΠΘΓ 8]0ὴ6 ΟΥ πῃ Ῥδγύϊου αν ΘΟΙ ᾽ ηδύϊο 8, 50 

ἔγθα ΘΠΟΙΥ 85 ὕο Ὀ6 ομδγϑοίοβύϊο οὗ ὑπ6 τε ῦου, ΟΥΓ ζτοῦρ 

οὗ νεύουθ, ὈῪ σμομλ ὑμ6 Ὺ 816 υϑοθα. Α ἔἴονν ΘΧΘΠΊ0]68 

ΙΏΔΥ 6 ψογίῃ οοἸθούϊηρ ἴθσθ. ΤΟΙ ἰηὐογοδὺ 18 οῦ 
ΤΊΘΓΘΙΥ Πἰ ΘΓΑΓΥ ; ὑΠ6 0 8.6 οὗ νϑῖὶῃθ ἰῇ ΠΔΗΥ Οδ808 88 
8 Ἰηαϊοδίύίϊοη οὗ {86 6685 δηᾶ [1η68 οὗ ὑμοιραῦ πηοδὺ 
Ῥγοπιηθηύ ἴῃ ὑῃ6 ὈοΟΪκ. 

ἰο ρίμοῖ τῷ απᾶ ἰο δγοαΐ ἀοιῦπ, ἰο δια απὰ ἰο ρίαπέ: 

1. 10, χν!. 7, 9, χχῖν. 6, ΧΧΧχΙ. 28, ΧΙ]. 10 ; οἴ. χῖν. 4. 

οὐδεν σοάϑ (6ΒΡ. νι τυαῖϊΐ οὐ σοὸ αὐ67).: ἰ. 16, νὶ!. 6, 9, 18, 

χὶ. 10, ΧΙ. 10, χν!. 1], 13, χὶχ. 4,13, ΧΧῚ]. 9, χχν. 6, χχχΙ. 29, 

χχχν. 1ὅ, χῖίῖν. 3, ὅ, 8, 156. Οἴξϊνοῃ ἢ Ὠοαΐξ., πὰ {6 

Πϑυθγοπσηϊο ἔγδηθυνοσκ οὗ Φυᾶροβ δπα ϊηρῃ. 

υανῖν, υατοϊέΐοϑ, οὗ ἌΠΥΘΑΙ ροαβ. 11. δ, ν11}. 19, χ. 8, 1ὅ 

(Ξ 11. 18), χῖν. 22, χνὶ. 19. Οἵ. Ῥουῦ. χχχῆ. 21; Εηρβ 

Χν!. 13, 26, 2 ΚἱηρΒ χνἹ!. 1 (411 σοσα 1] Σ᾽ Β Ῥαββαρθ8). 

δ᾽ιορδεγάδ, ἤρ. οἵ ΚΙΏΡΒ ΟΣ ΓΌ]ΟΘΙΒ : 11. 8, 111. 16, χ. 21, ΧΧΊ. 

φΟ, χΧΧΙΪ. 1, 2, 4, χχν. 8384-6,]. 6. ΟἿ. ΧΙΙΧ. 19--]. 44. 

ἰο τοοσοΐυο ἐπ ϑίγιισίϊογν (ΟΥ σογγοοίίοη) : 1]. 80, ν. 8, ν!. 28, 

ΧΥἹ. 23, χχχιὶ. 33, χχχν. 1353. ἘΠΒΘΏΘΓΘ ΟἿΪΥῪ ΖΘΡΉ. 11]. 2, 7, 

Ῥγον. 1. 3, ν1}. 10, χχῖν. 32. 

δέ δδογηγιθδα : 1ἰϊ. 17, ν]]. 94, 1χ. 14, χὶ. 8, ΧΙ]. 10, χν]. 12, 

ΧΟ. 12, ΧΧΙΠΣ. 17. ΟηὶῇΙ]ν Ἀοβίάθβ οαΐ. χχῖχ. 19, ῥβ. Ιχχχὶ. 

12, ΑἸνανβ [ο]]Ἱονγοα ὃν Ἅ“ οὗ Ὠϑαγί.ἤ 

Ἄ2η6ῃ, οἱ συ ιιδαΐ απὰ ἐπδαδιίαπίδ οὐ σογυιϑαΐοηι : ἵν. 4, ΧΙ. 2, 9, 

ΧΥἹ. 2δ, ΧΝῚΣ. 11, χχχὶ. 392, χχχν. 13, χχχυϊ. 31. ἘΠ86- 

σγθγΘ ΟἿΪν 2 Κ᾽ηρβ χχὶ. 2--2 Οἤσγοῃ. χχχῖν. 80; ἢ δῃ. 

ἰχ. 7 (8. ΓΘΙΩΪΙΒΟΘΙΟΘ ἔγοχῃ 461.). 

α στεαέ ἀοδίγιοίίον, (Ἰἰῦ. δγοακίηρ) ἵν. θ, ν]. 1, χῖν. 17, 

ΣΙΝ. 8,1. 22, 1. δ4. Οἠῇν Ὀοβιθβ Ζϑρῃ. 1. 10. Οἵ. αἷβο 

δγοακῖηρ (ΟΣ Ὀγθαοἣ) 8]0.9 : 866 Ρ. 22 μοίε. 

ΤΟΥΤΟΥ͂ οὐ οὐυονῃ δῖ6  νὶ. 25, χχ. 8, 10, χῖν!. δ, ΧΙχ. 29, 

Ῥβ, χχχὶ, 18, ΟἵἉ, Τίϑτη. 11. 22. “τὴν ὑθυῦγοῦβ οὐ ΘΥΘΥΥ 8416, 



ΤΠΙΤΕΝΑΚΥ ἘΒΑΤΌΚΕΘ . ΧΙ] 

απιοπὰ νον εὐανϑΨ απὰ νοι ἀοίηρϑ. νὶϊ. 8, ὅ, χυ]]. 11], 

χχνὶ. 18; πιϊμουῦ γοὺ ψαὺβ δηᾶ, χχχν. 1ὅ. Νού 

Θἰβϑν ἤΟΓΘ. 

ἐδλὴθ »ίαοε (οὗ Φογυβδίθημ οὐ 9068} : νι. 83, 6, 7, 20, χῖν. 

13, χνὶ. 2, 3, 9, χίχ. 3-7, 12, δῃηὰ 1 ὑΐπηο8 Ὀϑβι θα. Οἵ. 

2 'ηρβ χχὶϊ. 16, 17, 19, 20 (1ῃ ἃ Ῥσόορἤθου ζρθϑῦν ΓΘθοσ Ὀ] ηρ; 

ϑογθσα δ Β ἴῃ βύν]ο, δῃὰ Ῥγοῦδ]ν οαδῦ ἰηῦο ἔοστῃ ὃν ὑῃϑθ 
ΘΟΙΏΡΙΪΘ). Ι͂ῃ ΠΟ οὐμοῦ Ῥσγορῃοῦ, ϑχοορὺ Ηβδρ. 11. 9. 

γίδίσ τῷ ἐατὶν απὰ (δρεακίπο, δοπαΐηρ, οἰ6.}): νὶὶ. 13, 26, 

ΧΙ. 7, χχν. 3, 4, χχνὶ. ὅ, χχίχ. 19, χχχὶι. 33, χχχν. 14, 1, 

ΧΙ ὶν. 4. ἘΠΒου ΠΟΘ ΟἿἱν 2 ΟἼγοῃ. χχχνὶ. 16 (ον θην 8 

ΤΘΙΩΣΠΙΒΟΘΙ͂ΟΘ ΡΟΣ ΨΦ0γθση 8}. 

δια οὐξῖε8 οἱ σ ιἀαΐ, απὰ ἰδ δἰγοοίδ οἱ σογιϑαΐεοηα : νἹἱῖ. 17, 34, 

ΧΙ. 6, χχχὶϊ!. 10, χὶῖν. 6, 9, 17, 21. Αἡ οσχργοβδβίοῃ τ οῇ 

Ταϊσηῦ ἤδνθ βοοιηϑθα ἰο Ὀ6 οὐνίουβ ϑῃμουρῃ, Ὀὰυὺ τ Βοἢ ἴῃ 

ἰδοῦ ἴθ ποῦ υϑδοᾶ Ὀν δὴν οὔποσ ργορῇῃϑῦ. 

ίο ὑθς ὙΔΏΜΘΗΩ (Όν ὑγοαύσηρ Η τα υῃαθβοσνθαϊν, ΘΘΡΘΟΙΘΠΥ 

ὃν ποὺ τοηάοσηρ Ηΐπὶ 09 βογσνίοϑθ δηα ορϑάϊθῃοθ ψ ἢ 
ὍΟΓΘ Ηἰβ ἀπ6): νἱὲ. 18, 19, νὴ}. 10, χὶ. 17, χχχι. 290, 32, χ]ν. 

3;-: οὐδὴ ἐδε ιυογῖ οἱ ἐδμεὶγ λαπάδ.: χχν. 6,7, χχχὶϊ. 80, χ]ῖν. 8 

(88 Ὠϑυύ. χχχὶ. 29; 1 Κίηρβ χυ]. 7, 2 Κίηρβ χυ]!. 17). 

ϑονθγδὶ ὑΐϊμχθθ 'ῃ Ὠουῦ., ἀπ οἔΐοῃ ἴῃ ὑπο Ὠουΐ. ἔγϑυμθυνοῦῖ 

οὗ Κίηρβ. Οἱ. [ὴ96 ποΐθ, ἢ. 848 ἔ. 

1] ευἱΐ δὲ ἰο ψοιι α Οοὐ, απὰ ψε δλαϊ δὲ ἰο πιὸ α Ῥεορῖδ (ον πῃ 

ἱηνογίθα ογάθγ) : νἱ. 93, χὶ. 4, χχίν. 7, χχχ. 22, χχχὶ. 38 

(οἴ. υ. 1), χχχὶ!. 38. ΑἸδβο ὅ ἐϊπιθβ ἰῃ ἘκΖοὶς., δα οοοδβίου- 

6}}ν οἰ βθυνῆθγο. 

ο ὑποῖύηε 6 ἐαν (ἀθηιϊθα οὗ [Π 9 ΡΘΟΡ]6) : νἱΐ. 24, 26, χὶ. 8, 
ΧΥΪ. 23, χχν. 4, χχχῖν. 14, χχχν. 1ὔ, χὶῖν. ὅ. Νοΐύ ἴῃ 

Πουΐῦ., ΟΣ ΔΩΥ οὔπον ργορῃοί, ϑχοθρύ 188. ἵν. 8. 
γεν (οΥ δ 18) δογυαηΐδ, ἰδὲ ργορἠείδβ : νἱϊ. 9ὅ, χχν. 4, χχνὶ. ὅ, 

Χχίχ. 1θ, χχχν. 1ὔ, χὶῖν. 4.1 ΟἿ. 2 Κίηρβ ἰχ. 7, χν]!. 138, 23, 
Χχί. 10, χχῖν. 2 (811 'ἰπ βϑββαρϑθ ἀπὸ ὕο [ῃη9 οοτωρὲ θοῦ). ἘΠ166- 

γ ΏΟΓΘ ΟἿΪῪ Ατ. {1. 7, Ζϑοι. ἱ. 6, Ἐσν. ἰχ. 11, Πδῃ. ἱχ. 6, 10. 



ΧΙν ΙΝΤΚΟὈΌΟΓΤΙΟΝ 

Βεδοϊά, ἐδ6 ἀανϑ ατὸ οομυῖηρ, απ. . . : νἱὶ. 32, ἰχ. 28, 

χν!. 14, χίχ. 6, ΧχΙ]. ὅ, 7, ΧΧχ. 8, χχχὶ. 27, 31, 38, ΧΧΧΗΣ. 14, 

ΧΙ. 12, ΧΙχ. 2, 11. 47, δ2. Ἐ]ΒΟΊΠΘΥΘ ΟἿΪΥ Ασω. ἱν. 2, 

ΕΣ. 11, 1χ. 13,1 βδγω. 11. 31, 2 ηρβ χχ. 17 -- 1588. χχχῖχ. 6. 

ἰοοά 7οΥ ἐδ [ουυΐϊδ οὐ ἐδ δαυεη, απαὰ [οΥ ἐδ δεαδίδ οἱ ἐδ 

εαγίδ : νὶϊ!. 33, χνὶ]. 4, χίχ. 7, χχχῖν. 20. ΕἾοΤ Ὠουΐ. 

ΧΧΝ. 26. 

ἐΐηγα (ΟΥ̓ ψοατῚὴ οἱ ἰμοὶν υἱϑιίαἰίον : ΨἘ]. 12, ΧΙ. 23, ΧΧΙΣ. 19, 

χῖν!. 21, χ]νὶ. 44. Ἡδρηοο χ. ]1ὅ (-:]}1. 18), 1. 27. ΤΠο 

ΘΟΓΥΘΒΡΟΠΟρ᾽ ἔουτῃ 18. 8160 ῬγορΘΌΪν ἰο ὈΘ σοϑδά ἱπ νὶ. 16, 

ΧΙΙ͂χ, 8,1. 31]. 

ἐδα διυογά, ἐδ ροϑδίϊίοενοο, απὰ (δε Ἰαηιῖνια (βοτηθύϊπηθβ ἴῃ 

ομδηρθα ογαθγ) : χιν. 12, χχὶ. 7, 9, χχίν. 10, χχνῖ. 8, 18, 

χχῖχ. 17, 18, χχχὶ!:. 24, 360, χχχῖν. 17, Χχχν!. 2, χἸ. 17, 20, 

χῖῖν. 18. 

α οοπιδίοτηιαίίον ἰο αἷΐ κίπράοηιδ οὐ ἐδ εαγίδ : χν. 4, χχῖν. 9, 

Χχῖχ. 18, χχχὶν. 17. Ἐσόσα Ὠουΐ. χχν. 95. 

ἐο τοίμγγ, οαοΐ ογα ἤἴγοηι διὲβ ουἱΐ ταν : χνὶϊ!. 11, χχν. ὄὅ, 

Χχνὶ. 3, χχχν. 1, χχχνὶ. 8, 7; οἷ. χχῆν. 22. 

α δοίης: χνιὶὶ. 16, χῖχ. 8, χχν. 9, 18, χχίχ. 18,11. 37. 

ἘΠΒουἤθτο (πὰ ὑΠ]18 δΡΡ]} οαῦο") ΟἿἹν ΜΙο. νὶ. 16, 2 ΟΠ γοῃ. 

ΧΧΙΧ. 8. 

ἴον ουἱ απαὰὶ ποί [οΥ φσοοᾶ : χχὶ. 10, χχχίχ. 16, χὶῖν. 217. 

Ἐτοῖὰ Απ. ἰχ. 4. ᾿ 

ΤΟ δὐῤθηΐϊνο ΓΟΔΟΘΓ Ὁ πούϊοθ οὔμοὺ οδβοθ οὗ ζχθ- 

ΟΌΓΤΙΙΠΡ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙΒ. 

δογθι 8} 8 ὑθηάθηου ὕο τηονθ δος [6 8816 11η68 οὗ 
(πουρσηῦ 18 1Π]υϑίγα θα αἰβο ὈΥ ὕΠ6 ἸΏΔΩΥ οδ868 ἴῃ ᾿ηἷβ 
ὈοοΙΚ οὗ [Π6 γϑρϑυϊ οι οὗ θη θυ γΘ οἰδῦβοϑ ΟΥ ϑ ΓΒΘ8 (Β0Π16- 
Εἰπλθϑ ῦ δ σὺ ναυϊδύϊοηβ ἴῃ ὑμθ ὈὨΓΑΘΘΟΪ]Ορν). 

ΟΟΥΊΡΑΓΘ, ἔοσ ΘΧΘΙΉΏ]Θ, 1. 18α, 19 ἀπὰ χν. 290; [1Ϊ. 16 

(ἰοοὐπούθ) δηα ἵν. 7δ ; ἰϊ. 280 δηὰ χὶ. 13α ; ἱν. 4Ὁ δπὰ χχὶ. 
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120 ; ἷν. Θὃ δῃὰ νὶ. 1ὃ ; ν. 9, 29, δηὰ ἰχ. 9; ν]. 22 διὰ 

χχν. 828; νἱῖ. 16 δηὰ χὶ. 14"; νἱ!]. 28α, 24- δηὰ χὶ. 4, 8α, 7Ὁ ; 

ΨἹ. 31--33 δηά χίχ. ὅ, 6, 110, 7δ᾽,; νἱῖϊ. 2δ, χνὶ. 4, δηᾶ χχν. 

389ὃ; νι}. 1δ δηᾶὰ χὶν. 1θὃ ;΄ ἰχ. 1δ δηὰ χχΙῖ]. 1ὅ ; ἰχ. 16Ὁὃ 

Βηα χ]χ. 37 ; χὶ. 90 δηὰ χχ. 12 ; χὶ. 280, χχῆ!. 19}, χ]ν] ]. 

440, ἀηα χΙχ. 8δ᾽; χν. 2ὃ δῃηὰ :Χ}}}. 11; χν 20 δηὰ 

Χίχ. 8α ; χνὶϊ. 96 δῃηὰ ΧΧΙΪ. 4; χνυ]ὶ. 270, χχὶ. 140, χΙχ. 97 

(06 βϑὴθ ϑχργϑββίοῃ βρη] θα ὕἤο Ὠδιηβδβοιβ), δὰ 1. 832Ὁὃ (ἴο 
ΒΑΡ ]οη) ; χὶχ. 8ὃ (οἷ. 1 Κίηρβ ᾿χ. 8), χ χ. 17Ὁ ((ὴ9 βϑσζὴθ 

ὑΟΓαΒ ΔΡΡ]θά ἴο Εδοση), δηαᾶ 1. 18ὃ (0 ΒαΌν]ΟΙ) ; χχν. 29 
Βηα χΙχ. 120. ϑοσὰθ οὔμοῦ οδ868 δ.ΓΘ ροϊηὐθα ουὖῦ ἢ ἐῃο ποῖθϑ. 
ΟἿ. χῖν!!.--11. ΔΥῸ ΣΘΙΏΘΓΚΘΌΪΘ ἴοσ ὑῃθ ἔγθοαυθηῦ ο88685 οὗ 

7Π6 ἀου 16 υἱ]]Ζαύϊοη οὗ ὑπ βϑσὴθ σηβδύρσίδὶ : πούϊοθ, ποῦ 

ΟἾΪΥ ὑΠθ Τ8ῺΥ ΓΟΙΩΪἰΒΟΘΏΟΘΘ ἴῃ χΧΙν. ὅ, 290--38α ἔτοση 188. 

χν.--Χνὶ., Ὀυὺ 6150 χὶν. 40, 410 δα ΧΙΙΧ. 22 . χ͵νη!. 43.-44α 

διηὰ 188. χχὶν. 117-18 ; ΧΙΝ. 44Ὁ δηὰ χὶ. 28ὃ (666 δρονο) ; 

χῖνἹ. 4δδ, 46 ἀπὰ Νυμχ. χχὶ. 28, 2θ, χχὶν. 17; χχ. 8ὃ δηὰ 

χὶ. 230 (800 δῦονϑ); χὶϊὶχ. 9, 14-16 δηὰ Οδδάή. ὅ, 1-4; 

ΧΙΙχ. 192Ὁ δηὰα χχν. 20. χϊχ. 17Ὁ δῃμὰ χῖχ. 8δὃ (806 δρονο) : 

ΧΙ͂Χ. 22 δηὰ χὶνῆϊ. 40, 410 ; χΧΙχ. 27] δῃὰ χντὶ. 270 (860 

δΌονο) ; 1. 18Ὁ δηὰ χῖχ. 8, χὶῖχ. 17; 1. 27 δῃηὰ χῖνὶ. 2] ; 

Ἰ. 80 διηὰ χῖχ. 26: 1. 31α, 39Ὁ δηὰ χχὶ. 13α, 14 : 1. 40 δὰ 

ΧΠΠ ΙΧ. 18 (αἶδο νυ. 338, 11. 438) ; 1. 41-48 δηα νἱ, 292-24 ; 1. 44-- 

40 δηὰ χὶϊχ. 1θ-9] - 1]. 1δὅ-10 δῃὰ χ. 129-16. Μορμί οἵ 

686 ΘΧΘΙΡΪΘ6. αγο, μόνονοσ, αἰ ογσθηῦ ἔγοσῃ ὕμποβθ ποίθα 

δον ; ϑῃὰ δζἵὸ ἀὺθ ἴο {ῃο δγίϊβοίΐαὶ, ΟΣ  ]αὕύοσυ ομασϑούον 

οὗ 086 ραγίβ οὗ ὑβοθθ ομδαρύθεβ γοίοστϑα ἴο." 

ΤΏΘΙΟ γοιλδίη, ἰδϑῦϊγ, ὑμθ γορϑυϊυύίομβ οὗ {89 βΒ81ὴθ 
ββοσῦ ραββαβθβθ, 80} οὗ ἃ ΘΟᾺΡ]6 οὗ νϑγβθβ, ἴῃ αἰ θγοηῦ 
οοηῃίοχίθ : νἱζΖ. νἱ. 13-1δ δῃηᾶα υἱῖϊ. 118-12 (ηοῦ Ποσθ ἰῃ 

8 10 ἰΒ ἃ ροοὰ ρίαῃ ἴο ὠπαογϊέα ἰῃὰ ὑπο ὑθχὺ οὗ Φογθσχωΐδῃ [ἢ 9 
Ῥδδβαῦοθ νηοῦ ΤΘΟΌΣ, δηὰ [0 τρϑσὶς οὨ ὑδθ σωδσρίῃ ὑποὶρ οὔμον 
ΟΟΟΌΣΤΘΙΣΟΘΘΒ. 
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δορί.) ; χν. 183-14 δῃὰ χνὶϊ. 8, 46 (ποῦ ἰη ϑδορύ. ὨΘΓ6) ; 

χνὶ. 14. 1 δηὰ χχίϊ. 7-8 (μοὐ 1 ϑορύ. μ6Γ6) ; χχὶ!. ὅ-Θ 
8ηα χχχίϊ. 1ὅ-16 (μοὐ ἰπ ϑορῦ. 676); χχὶ!. 190-20 δπα 

Χχχ. 235-24. χχχ. 10-11 (ποῦ ἰῃ διορῦ. ἢ6Γ6) δῃα χὶνὶ. 

27-28. Τῃ ΒΟΥ ΘΓΆΙ οὗ ὕμιο86 οΔ868 (48 ροϊηὐθα οαὖ ἰη {86 

ΠΟοΐΘ8) [6 Ῥᾶββαρθ βυϊϊβ οὴθ οοπίοχὺ, θαὺ πού ὑμ6 ΟΥΒΘΓ ; 
ΡΙΟΌΔΌΙΥν, ὑβογθίογθ, δὺ Ἰθαϑὺ ἰἱῃ ϑυοῃ ᾿ηβύβϑῃοοβ, 10 γγα8 

ηοῦ οΥρσίηδ)] ἰη Ὀούῃ, δῃά 6 ῥαββαρθ ἔουπά 108 γᾶν ἰηΐο 
[86 ἱπδρρεοργίδίθ οοηΐοχῦ, 88 βδρρϑηθα 8180 ψ ἢ ΒΟΙΏΘ 
οὗοῦ Ῥαββδῷθθ (6.2. χ. 1-16; χὶδ!, 18 ἔ.), ἴὰ 08:6 ΘΟΌΓΒΘ 
οὗ [86 Ργοοϑᾶβ ΕΥ̓͂ σοι ὑμθ ὈΟΟΙΚ ρσγδάμδ}}ν τοϑομθα 
18 ῥὈγϑϑθηῦ ἔοόσῃ. 

Βοδροούϊηρ ὑῃθ οομῃροβιυΐοη οὗ [86 ΒοοΙ οὗ Φογθση δὴ, 

6 ΡΟΒΒΘΒΒ, δὖὺ ᾿ϑαϑῦ 88 ΓΟῦϑ ΓΒ 108 Ο] 6 Γ᾽ Ῥογί η8, Βρθοὶῆο 

8δη6α [πἰογοδύϊηρ ᾿Ἰηξογιηδύϊοη. Η8 Ῥγορἤθοίθβ, γγὸ ᾿θδ τη 

ἔγοιῃ οἷ. ΧΧΧΥ͂Ϊ., γοσο ἢγβὺ οομηη θα ο την ἴῃ 086 
Γουγύ γοδὺ οὐ ϑοϊδκίτη (Β.ο.604), ΜΒ ΘῊ Φογθηλίδῃ γοοοὶνϑα 

086 ΘΟ Ι8Π4 ο δ 6 8. ΓΟ]] δηά ντὶῦθ ἴῃ 1ὖ 811 (86 ψΟΓῸΒ 
νὴ ὙΔΏνΘΙ δα Βροκθη ἤο πὶ ΘΟΠΟΘΓΏΙΩΡ [ΒΓδ6] 
(1 " Φογυβδίθια ᾽), δια δυάδι, δηᾶ 411 ὑ86 πδύϊοῃβ, ἔγοχη 

086 μ᾿ γύθοη ἢ γϑᾶγ οὗ Φοβίδῃ (Β.ο. 626) οατναγάβ. Αοοογά- 

ἱρὴν Φογοιϊδῃ αϊοϊδύθα ἔθη ὕο ἢ18 βοσῖδθ, Βδγθοι, γῇο 
ψτοῦθ ὑμθη “ ἔγομλ ἢΪΒ του ᾽ ἴῃ ἃ ΓῸ]]. [ἢ (110 ἔΟ]]ονίηνς 
γθ 8 Ὁ ΒΑΓΌΟΘὮ γϑδα [6 ΓΟ]] Ρυ ]οΙν Ὀθέογθ [ἢ ΡΘΟΡΙΘ δὖ οὔθ 
οὗ [86 μαύθβ ἰϑδάϊηρ ἰπύο [6 ὉΡΡΘΟΓ οουτὺ οὗ [86 ΤΟΙΏΊΡΙΘ. 

Φοβοίδκιμη, θδυηρ οὗ νὰδὺ Βδγθοῃ ψῶβ ἀοίηρ, ΟΥάΘΓΒ 

(}6 ΓΟ]] ὕο Ὀ6 Ὀγτουσμῃύ δηά τοϑδα Ὀοίοσο πη. Ἑησγαροα 
ὈΥ 18 οοηὐθηΐθ, ἢ6 οὐδ 1 1 ὈΐθοΘΒ, 8η6α ὈυγηΒ 1ὖ ἴῃ 06 

ἔτ. Αἴΐογ [ἢ ΓΟ] δα Ὀθθη ὑμυ8 ἀοϑίχουνθα, Φογουλδῃ 

8 ΘοΙητηδηθα ἴο τουντιΐθ [8 οοηὐθηΐβ ἰῃ ἃ βοοοῃηά τ[0]]. 
ΤΠῚΒ γγὰ8 ἀοηθ ἰῃ [6 8816 ΙΏΒΏΠΟΙ 88 Ὀοΐοσο, Βδγιοῇ 



ἙΟΚΝΜΑΤΙΟΝ ΟΕ ΒΟΟΚ ΧΙΝῚΙ 

τα ηρ δῦ {Π6 ῥγορ οί β αἰοίδίϊοη ; δηά, 1ὖ 8 βἰδίβα, 
Ποῦ ΠΊΘΓΘΙΥ ΟΓΘ ὑ86 οσοηὐθηίβ οὗ ἴῃ γϑὺ ΓΟ]] τοροδαίϑα, θυΐ 

ἐὑΠθγ0 ψογο δα αθα βϑϑίθβ υηΐο ὑῃ θη τήϑὴν Κ τψογάβ᾽ 

(Σχχνῖ. 32). Τυβ, 88 γορϑγαὰβ ὑῃ 6 Ῥγορῃθοῖθθ Ὀθὶοηρ- 

ἴῃ ὕο ὑμ6 Ηγϑὺ ὑνγοηῦν -[ΠΓΘΘ γΘ 8 ΓΒ οὗ Φογϑιη δ} Β μἰπἰβίγυ, 
ὑμογθ τηυδῦ δἰσαυθ 6 ΒΟΙῚΘ ὑποογίδη 88 ἰο ψμδῦ 
Ῥογίϊζοηβ γοργοάμποθ 6 οὐὔἱϑῖηδὶ αἰἰΒοοῦγβοθ, δηα τδῦ 
Ρογοηβ Ὀοίοης ὕο (ῃ6 δα !ομβ πδᾶθ ὈΥ ὑμ6 ργορμοῦ 
ἴῃ {86 ΒΕ γϑᾶγ οὗ Φϑβοίακίγηα. 1Τύ 18 τθδϑοῃδθϊο ἴο ὑμ1πΚ 
{Ππῶὺ Βοιηθ οὗ {86 ΙλοΓ6 ροϊηὐθα ἀϑημπηοϊδύϊοηβ οὗ βίῃ δηά 
Ἰυασοιηθηῦ Ὀοϊοησ ὕο (ἢ δα] }]0}8. 

Τὺ 18 ἱπῃρΟββὶ 016 ὕο βᾶὰὺ ἀθβη 6] ΠΟΥ͂ ΤΏΔην οὗ ΦοΓ1θ- 
ΤῊΪΔ ἢ ̓Β ΡΓΟΡΏΘΟΙΘΒ ὍΟΓΘ ἱπο]υα θα ἰπ [86 ΓΟ]] οὗ 6 Ποία κὶ π᾿ 8 

ΒΕἢ γϑδγ : Ὀαὺ 1ὑ ν1}}] αν ἱποϊυαοα οογίδιη]ν ο8. 1.-Σ. 

(ὀχοθρὺ χ. 1--16), ῬΡγοῦδν βοιλθ ραγύ οἱ χὶ.- χνἹ!., δηα 
δὺ Ἰοαϑὺ ἃ Ὡυοϊθυβ οὗ χχν., Ρϑυδρβ 84]80 ραγίβ οὗ χ]νἹ.-- 
ΧΙ ΙΧ. 338. ΤῊΙΒ ΓῸ]] τηυδβὺ ον] ἤᾶνὸ ἔοσιηθα 9 
ὨθΟΪουΒ οὗ {Π6 οχί ϑύϊησ Βοοῖς οὗ Φογοιιῖδῃ: ὑπουρὰ ΌΥ͂ 
ψΠδὺ βίαροϑ ὑ}18 ἢ] 8 88 ρτδ τυ }Π}γ Θη]αγχϑα [1]] 086 
Ῥγοϑθηῦ ὈΟΟΙ τῦδ8 ζοστηθα πγαδὺ Γοηδίη στηδῦῦοῦ οὗ Βρϑουδ- 
[ἴοθ. ΕἾΟΙΏ ᾧΠμ0 δΌΒΘΩΟΘ οὗ ΔΗΥ͂ ΟΠγΟΟΪορίοδὶ ογάογ ἴῃ 
[86 διτδηροιηθηῦ ΟΥΏΔΗΥ Ῥᾶχγίβ οὗ ὑπ ὈΟΟΙ," δηὰ ἔγοιῃ 
[89 ἔσθαυθηῦ ΟΟΟΌΓΤΓΘΩΟΘ [η 1ὖ οὗ Ῥαβϑᾶρθβ ἢ βυο τηρογίθοῦ 

δοτοοιηθηῦ τὴ ὑπ 6] οοηὐοχὺ ὑμαὺ 1 οδῇ ὨδΊγαΪν 6 

δ ΤΏυΒ, ἴο δ |κ6 ΟὨΪΥ 9 παγγαύννοθ, ὑοσο Ὀθ]οηρ (ἴῃ 6 ογὰοΣ 
αἰνθῃ)": ὕο Φομοίακίτλ᾽ Β γοίχψῃι χχνί., χχχνὶ., χὶν., χχχν. ; δῃὰ ἴο 
Ζοαοϊκία᾽ Β τοίη (θα ον ραγὺ) χχὶν., χχῖχ. χχν]., χχυλ,, 11. 69-64 ; 
(ἀυγίηρσ ὑπ βἰθμθ) χχὶ. 1-10, χχχίν. 1-2, χχχν. 1-10, χχχίν. 
8-22, χχχνὶϊ. 11- χχχνῖ. 28α, χχχὶϊ. (ηο ἀουδῦ ρῥ]δοθα ἤθσθ οἡ 

δοοουπῦ οὗ 1ζ8 οοῃηῃθοχίοῃ ἰῃ βυδ͵οοῦ τὴ χχχ.--χχχὶ.). 
ΤΏο {1}|9 1. 3 νουϊ]ὰ βοϑιὰ ἴο ανθ Ὀθθῃ δα αϑα δὖ ἃ βίαρθ θη 

(89 Ὀοοῖς ἱποϊυἀθα ον Ῥγορῃθοίθθ ἴο {89 ζ61} οὗ Φογυβαίθσω ἰῃ δὅ86. 



ΧΙΝΠ ΙΝΤΕΟΘΌΓΤΙΟΝ 

ΒΌΡΡοΒΘα ἰμαῦὺ (Π6 0 8.Ὸ ἴῃ ὑμ ον οὐἱρίηδὶ Ὁ]80θ," 1 18 
ΟΙθαῦ ὑμδὺ 86 Ῥγοοθθθ σηυδὺ ἢδνθ ὈΘΘη ἃ ζγδά8] ΟὨΘ, 

Δα ποῦ οομμρ]οίθα ὈΥῚ 8 βίηρίὶθ μαηᾶ. “Ὕ“ἊῚαὖ βοηθ 

{ἰπ|6, ῬΟΒΒΙΙΥ ποῦ ἃ ζγοδὺ ΠΊΔΗΥ͂ ΥΘΆΓΒ δέου ὑ86 ῥγορ θυ Β 
ἀοαῦῃ, Βομθ ῬΘγβο ΟΥ̓ ῬΟΓΒΟΩΒ ὑπάογίοοκ ὑπ ψοῦῖκ οὗ 
σου ογίηρ ὑορούμον 8}} ὑ86 ἔγαρτωηθηΐβ οὗ δ18Β Ἥσϑο]98 δπᾶ 
ἔαγηϊθηϊηρ 88 οι ]θύθ ἃ ὈἰορταρΩν οὗ ᾿ἷπὶ 88 ῬΟββιΌ 10. 
ΤΏο ὈΙΟρΤΑΡὨΪοΔ] ἰηὐθγοϑθῦ νὰ ρου }08 86 Ὀγϑαοῃηδηῦ 
οὔθ᾽ (Α. Β. Ῥανϊἄβοη). [1ὖύ 'β Ῥγοῦδθ]θ ὑμδῦ τηοϑῦ οὗ 
{86 ἰϑίογίοδι Ῥρδββαρθθ, τὶῖΐνῃὰ (86 ῥγορῃοῦ᾽β ψογὰβ 
ΘΠ ΟΙοθρα ἴῃ {πθπι, 8ΓΘ ἔγομλ ὑπ6 Βαῃᾶα οὗ Βαγυοῖ, σγῇο 

οοῃὐϊηυθα τὶ 86 Ῥγορμοὺ δένοσ 86 ἔ8]1] οὗ ὑπ6 οἱύγ, 

διηα δοοοιηρδηϊθα ἷπὶ ἰηίο Εργρύ. Βυὺύ Βονγονοῦ τ 0 ἢ 
ἴη 86 ὈΟΟΙ τὺ Ὀ6 ἄυο ἰο ΒΑΓΏΟ 8 μδηα, ἰὑ 18 ποῦ 
ΟΥΘΟῚΌ]6, ἴῃ νἱονν οὗ (06 ΤΏΒΗΥ ΠΔΙΚ8 οὗ ἱπηρογίθοῦ 
διταηρσοιηθηῦ ἰῃ ὑμ6 ὈΟΟΚ, ὑμαὺ 6 γγαβ ἰζ8 οοπιρίϊεγ, δα 

ΔΙΤΘηρσοα [Ὁ ἴῃ 108 ᾿γϑϑϑηῦ ἔοση. Τμδὺ στηυδὺ πᾶνθ Ὀθθη 
ἃ ὝΟΓΚ ὙΒΊΟΏ, 88 ᾿πθΓΏ Δ] ουἹάθποθ βῆθννβ, 88 δοοο λ- 

ΡὈΠΒΗΘα οὐἷν ΌΥ βυοοθδϑῖνο βίδαροβ, δηα οου]Ἱὰ δδγαϊγ 
Ὦδνο Ὀθοη ΒΏΔΙΙΥ οοιμρ]οίθα }}} Ἰοὴσς αύογ Βδγυοῃβ 

ἀοδίῃ. 
Το ἰωο ἰοχίϑ οἱ υεγεοημαῆ. Ιῃ ἴ86 ΒοΟΚ οἵ Φογθχϊδῃ 

[8 ἰοχύ οὗ {86 δορύυδριηῦ αἰ ΒΓΕ ἸοΓΘ τ] 6] γ ἔγοσὰ {116 
Ηθῦτον ἤδη 18 ὑΠ6 ο886 1ῃ ΔΠΥ οὗ Σ Ῥασγὺ οὗ ὑπὸ ΟἹὰ 
Τοδίδιηθηῦ. [ἢ (}6 ἰοχύ οὗ ἐμ δορίυδρΙη, 88 οοηραγϑᾶ 
τινὰ {80 Ηθῦγονν, ὕπο γθ 816 ΨΘΣΥ͂ ΠΌΠΊΘΙΟΙΒ ΟἸ ΒΒ ΟΠΒ, 
Βοιμϑύξζῃημϑοβ οὗ βίηρὶθ ψογάβ, βοῃγθύϊηθθ οὗ Θηθ ΓΘ οἰδυβοβ 
ΟΥ Ὀδβδβαρθθ; ὑδοῖθ 816 8180 Οοοδβίοηδν δα 010}8, 
νδγίδίϊοηβ οὗὐ οχργοαβίοη, δηα ὑγδηῃηβροβιΐοηβ. ΤῈθ 
ΠΌΤΌΘΓ οὗ ψΟΓβ ἴῃ 86 Ηθῦτγον ὑοχὺ ποῦ Γοργοβοηἰθα ἴῃ 

δΆΑΒχ. 1-106, χίὶϊ!. 18-19, χνὶ. 14-1ὔ, οἴο. 



ΤΕΧΤ ΟΕ ΞΕΡΤΌΔΛΑΙΝΤ ΧΙΧ 

(890 βορύυαρίπὺ 88 Ὀθθὴ οδἹουϊαύθα αὖ 2700, οὔ οὔθ- 
οἰσθ οὗ ὑμ6 οϑηὐγο θοοΚ. ὙΘΓΥ͂ ΤΏΔΩΥ οὗ ὕμι86 ΟΠ ΒΒΙΟΠΒ 
ΔΓΘ ὨΟΥΘΥΟΥ υπϊτηρογίδηῦ, οοηδίδβύϊηρ, ΟὨ]ΥῪ οὗ βθοῃ! ψογαβ 
88 ὕμο {1016 ἐδ ρ»γορδεὲ αὐϊδομοα ὕο Π 6 πδπὴ6 Ψϑγθιιίδ, 
086 Ῥδγϑηὐμϑίῦϊο δαΐέ γαλισοΐ, οἴο., Ὀὰῦ ΟΥΒΘΙΒΕ ΔΓΘ ΤΙΏΟΥΘ 

Βα δίδης 81, 88 χ. δ-8, 10, χὶ. 7-8ὃ8 (ἴο ἐο 40), χχν. 26, 

ΧΧΥΙ͂Ϊ. 7, χχῖχ. 14 (ἴδον οἱ ψομ), 106-20, χχχ. 22, χχχιιὶ. 

14-2θ0, χχχῖχ. 4-18, χ]νὶ. 26, χ]ν. 400, 410, 4δὅ-6, 47, 
Χ] χ, 0,» 111. 28-90 (866 δἰδὸ ἢ. χὶϊν.); βοιβθϑθϊπηθ8β 8180 8 
οδδρίογ, ὑμουσὴ ὑμθ βυρθβίβῃοθ 18 ποῦ τηδύθε Δ }}ν αἱ ογϑά, 
ΒΡΡΘΔΙΒ ἴῃ 8 ὈΓΙΘΙΟΓ ἔοστα ἴῃ ὑμο δορῦ. (88 ὁ. ΧχΥ .)." 
Ιὴ {86 ϑορῦ. {16 Ῥγορβϑοῖθβ οἡ ἔογοίψῃ πδίίοηβ (χ]νἹ.-- 11.) 
Βίδῃα δος χχν. 18α : (86 ογάογ οὗ {8θ80 Ῥγορῇθϑοὶϑθθ 
ΒΙΔΟΏΩ ὑμοιηβοῖνοθ 18 αἷδο αἰ ογοηῦ. [Ὁ βϑϑὴβ ὑμδῦ, 

(Πουσῃ Βοπθ οὗ {μ686 αἰ ἴθγθηοθθ, 88 ὕπο ομῃιββίοη οὗ 

ΜΟΓΩΒ, 816 ἄπο ἴο {0 ὑγδηβίδίοσβ, οὐοσβ, ϑβϑρϑοΐδ!ν 
πηοϑὺ οὗ 6 ἸΟΏΡΘΓ ΟἸΩ:ΒΒΙΟΏΒ, ΤΟΙ δΙγοδαν ἰη ὑπ ΗΘΡ. 
ΜΗΚ. υβοα ὈΥ {86 ὑγδῃβιδίουβ : 88 88 Ὀθϑῃ ροϊηὐθα οαὖῦ 
δον, [89 θΟΟΙΚ σοδομϑα ἰΐβ ὑγοδοηῦ ἔοστη ὈΥ̓ Βιοοθθδὶνθ 
βύδρϑβ, 86 δὖ θ80} βίδαρο δα ὉΠ] 008 ἡ ΓΘ τηδαθ ἴο 1 ; 8)ηά 
{86 ΜΗ͂Β. υβοα ὈΥ δο ϑορῦ. ὑγδηδβίαύοσβ ἀϊὰ ποῦ οοηΐδὶη 
811 (86 Ῥαββαροθ ΒΟ ονθηΐυδ!ν ἐουμπά 8. ο͵δοθ ἴῃ {86 
ΜΗΒ. ἔγοιῃ ψΈΪΟΩ ΟἿΌΣ οχίβύϊησ ΗθΡ. ἰοχὺ 18 ἀογίνοά. 
ΑΠπα 1ῃ 80Π16 08868---ἰο ὑῃ6 Τηογθ ἱπηροτγίϑη οὗ ψΒΘὴ 
δὐύθηὐοη 18 οα]]θα ἱπ 086 πούθϑ---ὑμϑγθ δΓΘ γθϑΘΟἢΒ ἔου 

8 χ͵νὶ 2θὺ, χ]ν , 47, χΙ χ. 6 δγὸ Ῥγουγῖθθθ οὗ υἱυϊπλαῦθ σϑϑίοσα- 
οι ἰο Εἰργρῦ, ΜοδΡ δηὰ Αγλτηοῃ σοβρϑούϊνοϊν : χὶῖχ. 39, πον- 
ΘνΟΣ, οοῃὕδιηΐηρ 8 Βέγα δ ν Ὀσοσηΐβο ἴο ἘΠ] 81), ἰβ ἰῃ ὑπο δορί. 

ν Τὴ 0ῃ9 ὑσϑδῃβίδίζοι ἰῃ ΟΟσΏ}} 5 Οοτωυλθηΐασυ Π9 νοσὰβ δρᾶ 
Ῥθδβδρθθ ποῦ ἰη ὑπο βορῦ. δγὸ ἀϊβύϊσυϊῃοα Ὀγ Ὀοΐῃς ῥσχίηὐοα ἱπ 
δα} 8. 



] ΙΝΤΚΟΒΘΌΟΤΙΟΝ 

ὉΒ᾿ηκίησ ὑμαῦ μ6 Ῥαββαρϑθ ὑμπυ8 δαάοα ἰπ ὑμ6 ΗδθΡ. ἰοχὺ, 
Ὀαΐῦ ποῦ ἔουμπᾶ ἴῃ ὑμα ϑιαρῦ., δῦ ποῦ σϑα!ν ἔγοπι 76Γ0- 
ΤΑΪΔ 8 (ΟΥΓ ΒΑΣΌΟΒ᾽ Β) Ββαπᾶ. ἘῸΓ [Π6 ῬΌΓΡΟΒΟΒ ἴοσ ψ Ὡ]οἢ 
[μ6 δορύυδρίηῦ μ88 Ὀθθὴ υδϑᾶ ἴῃ {ἢ Ῥγθβϑῃῦ νου πη, ἃ 
ἔασον ἀἰβουββίοπ οὗ ὑμ6 βυ)]θοῦ 18 ποῦ ὨΘΟΘΒΒΔΓΥ. 

ΕῸΓ ἔσο ἰηϊοστηδίϊοῃ τοβρϑούϊρ Φογοσηΐδῃ δηα ἢὶβ 

τὶ ρΒ, ὑΠ6 ΓΟΘΩ͂ΘΣ 18 σοίοστθα ἴο ὑῃ6 [}} δῃὰ ϑχοθ]ϑαῦ 

ΔΓΟΪΟ16, ΘΕΒΕΜΙΑΗ, ὈΥ ὑῃο ἰαΐθ Α. Β. θεανίάβοι, πὰ ΗἨδβίϊηρβ᾽ 
«Ῥιοί. οὐ ἔδ:6 Βιίδῖε (1899). 3:60 αἷϑδο ΟἤϑυτθΒ εκρηϊαβ, δὼ 

6 απαὶ ἔδηιθδ (ἴὰ ὑῃ6 “Μϑῃ οὗ ὑπο ΒΙ1ΡΙΘ᾿᾿ βοσῖθϑ). ΤῊΘ 

οχίβύϊησ ἘΝΡΊΒη οοτησηθηΐδυθθ ΟἹ Φογοσ 8 ἢ 876 ποὺ οὗ 

γοοθηῦ ἀδίθ, δηὰ [6]] βῃοσγύ οἵ (9 γραυϊγοσωθηΐβ οὗ [9 ῥσχοβοηῦ 

{ϊππ|θ0' ΤΠ ἀθβοίθηου νν}1}}} ἢο ἀουθδὺ Ὀ6 ΒυρΡρ]1θα ἤθη (89 

Θοσασηθηΐθγιθβ οὗ Ῥχγοῖ. Κρ ραΐσιοκ (πη ὑπ ὁ Τα θγηϑίοηβὶ ᾿ 
ΒΟΓΪ68), δηα οὗ Ῥγοῖ. Ῥϑακο (ἰπ 086 Οεομέωγυ Βέύδίε), ᾶνθ 

Βρρϑασγθά, Τμο Οοχωσηθηΐβθβ οἵ αταῖ (1862), Κζοὲ} (1872), 

ΑἸ Θβοργθομύ (1894), θυ (1901), δηὰ Οοσ} (1908)--- 
Ὑτιθη ἴγοη νϑῦῪ αἰβογθηῦ ροϊπίθ οὗ νίϑνν, δῃηὰ υἱῦ ἢ 

αἰδογθηῦ οὐὔιῦϊοα] ὈΓΙΠΟΙΡΙ68-- ΓΘ ἱΠαΙΒΡΘΏΒΑΌΪΘ ἴοσῦ ὑῃθ 
δανδηςθα βὐυάἀθηῦ 1 8 ὁἤοἱοθ τηυβῦ ὈΘ ζη8696 διηοης ΘΠ), 

ὍΠοβο οὗ Οἰθβοογθοηῦ δηθὰ Οὐγ}} ψ0}}} ροσῆδρβ 6 ἔουπὰ 
ΒΡΘΟΙΔΙν υδοίυ], ὑπουσῃ 1ὖ 18 ἀἰῆσυῦ ὕο γοίσγαϊῃ ἔγοσω ἰῃ- 

οἸυσίηρ [86 τηϑβίουϊν σοῦῖκ οἱ αταῦ. 8.11, τὴν αυθδύϊομβ 
ἢδανθ δύίβθῃ τὺ τορασὰ ἴο ὕϑγοιδῃ β Ὀοοϊς, οὗ τ] ἢ 

Οαγαΐῖ ἴῃ 1862 οουἹὰ δ ῖκθ πο δοοουῃύ. Οὐοσε 8 Θοσωσηθηῦασν 

8 Ἰηξοη θα 88 8 βϑοοοῃᾶα οαϊζζοη οὗ γαῖ σσοσΐκ, δοσοσωσηο- 

ἀεαίθα ἴο ὑῃθ ῬΣΣΏΟΙΡΙ]ΘΒ πα οοποϊυβίουβ οἱ 0:9 βοῃο βῆ 
οὗ [16 ρῥγϑβοηῦ ἄδν : [1 σοῃύθηβ πυτηθγουβ οχίσθοίβ ἔχουσα 

Οτδῖ Β οοσησηθηίδαεν, Ραῦ αὖ 086 Βδιὴθ ὕϊπηθ ογωὐίθ σωυοῇ οἵ 1ὕ 

ὑμαῦ ἰΒ οὗ ροσιηωδηθηῦ νϑῖυθ. ΚΘ] 18 βύγι Οἱ οοηβογνϑίνθ, 

ὁ Τὸ Ὀ6 ϑυρρίοταθηϊθα, 80 ἔδυ 80 γοβδσαβ ἷ8 ργοθϑηῦ οοῃοϊυ- 
ΒΙΟΏΒ γοβρϑοῦίηρ 086 τχϑῖσο δηὰ ὑθχῦ οὗ ὕΠ6 ὈοοΚ, ΌὉΥ Πὶβ “εγεηιίαϑ 

ἈΔΙειρὶ ἀπι Τεχίε ἀαγρεοίεϊ (1900). 



ΓΟΟΜΜΕΝΤΑΚΙΕΘ ΙΙ 

Ραὺ οὐυσῃῦ ποῦ οἡ ἐμαὺ δοοουηῦ ἴο Ὀ6- ἀἰδγοραγαϑά ; Ῥυπὰ 

18 ΟΥΙΣΊΏΔΙ δηα ὈΓγ1]Πδηΐ, Ὀὰῦ ΔΥΌ γασΥ ; δηὰ [ἢ9 ργῖποῖραὶ 

ἴδ βὶς οὗὐ {89 ἔαΐαγο Οοσωσηθηύδίοῦ οὐ Φογϑσηΐδῃ Ὑ1}} 6 ἴο 

αἀἴβοονοῦ ὑπο σἰσῃῦ σαϑθϑη Ὀθύνθθῃ ὑἤθ. ᾿υχη σοΟὨ δι 618 

Φογθυδῃ ἴο ἤν Ὀθθῃ ΘΧοϊυβινον ἃ ροϑῦ ; δῃᾶ νου]Ἱὰ 

᾿ἰπῦ ἢ18 θαυ ὴθ υὐῤοῦϑῆοοϑβ ἴο 268 οουρ]οίβ, τυυϊυΐθῃ πὶ ὑῃθ 
οἰθρῖδο ζῦηπαλ-ταθαθυσθ" ΟὈΓΣΏΪ] αἰβδὸ τηϑῖκθ ἰασῶθ υ80 οὗ 

ΤΩΘΌΣΙΟΘΙ ΟΘΠΟΠΒ ἔοσς αἰβυϊηρσυ βηϊην Ὀούνσθοῃ ὑΐθ σϑῃυΐῃθ 

αὐΐογϑηοθθ οὗ Φογοσηΐδῃ δηα 006 δι γηρ δαάϊύδομβ οὗ 
ΘαΙΟΙΒ ΟΥ̓ Οὗοῦβ ; ὈῬυὺ ἢ6 ἄοοβ ποὺ ἀουδὺ ὑμαὺ Φογθσωΐδῃ 

υαὐΐογϑα ὑγορηθοὶθβ ' ῬΓΟΒΘ, ἢΘ ἄοσθβ ποῦ ᾿ἰσχηϊῦ ὨΪΒ ροϑίσυ ἴο 

Β Β[Π0]6 τηθο 8] ἴοστω, δα ὯθΘ γϑίθσβ ΘΟ ΒΙ ἀΘΓΘΌΪΥ ΣΏΟΥΘ ἴῃ 

{Π6 Ὀοοΐ οὐΐμος ἴο Φογθχηΐϊδῃ ᾿ἰγωβϑὶῖ οσ ΒδγΌΟΙ ὑβδῃ θυ Ὦπη 

ἄοθβ. ΟὈΣΏΣ] 6]8ο (Ῥχϑέδοθ, Ὁ. νι.) ἀϑθηϊϑὶν γϑοορηΖθο8 
ὑμαῦ ὑῆθ ψ0]6 χυοθύϊουι οὗ ἩΘΌΓΟΥ σηθσθ ἰΒ δῦ ργοϑοηῦ ἰπ 8 
ῬὈΓΟΝΊΒΙΟΩΔΙ βίαρθ. ΤΏ ἔαΐυτο σηυδὺ βῆϑυνν ὑυμϑῦμοῦ σηθίσθ 

Οἱ υἱγλδύθὶν ρΡΡργονοθ ἰἰθοὶ δ ἴο βοὔοϊδβ 88 8 οσϊοσίοῃ οὗ 

δυϊποηύίοιν. Βοίῃ Ὀυθχη δα ΟὈΤΉΣ)], Σὖ τὴν Ὀ6 ψογίῃ 

δα άΐϊηρ, ἀγὰνν βίηρσυ δαυῖν ἀρργθοϊδνθ δα βυτηρδίμοαο ῥἱο- 

ὑυγθ8 οὗ Φογθζοῖδῃ δθα ἢὶ8 σοῦ." 

5. υδπλ δ νίονν οὗ {ῃ9 Βοοϊκ οὗ Φογουίδῃ ἷἰβ ρυαῦ ἔοσίῃ αδὐὐγαοῦ- 
ἱνοῖγ, στ ἢ ὑγροσταρϊοαὶ μ6 108, ἰῃ ἃ ρΡορυΐϊασ ἔοστω, ἰῇ .86 Βωολ 
“εγεηνία. ἴὐοδεγϑεῖχέ νου Β. σε (1003). Ιῃ ὉΠ0 αθεγωϑη ὑῃ9 
ΘΟὈΡΙοΐδθ ἤοσῃ βύϑηζϑθ οὗ ἔουῦ ποθ. Τὸ Βαγυοῦ Πυτα σοϑΐοσγθ 
σορδί ἀσϑΌΪο ραγίβ οὗ οἢβ. χχν:.--χχίῖχ., χχχὶϊ 1--1δ, πὰ χχχὶν.-- χὶν. 
"Ἐν [0 Ηρργον βυθοῦ 0Π9 βυπορβὶβ οὗ νασίουβ. σϑϑαϊηρβ 

ἔγοσα ὕπο ϑϑρῦ. δῃὰ οὔποσς δῃηοθηῦ νϑσείοηβ, δηὰ οὗ ϑυλθηάδύϊζοηβ 
Ῥτιοροβϑὰ ὈΥ σλοάθεῃ βοδοΐασθ, οοη αὶηϑαὰ ἰῃ ὕπο οαϊξίλοι οὗ ὑΠ9 
Ὀοοῖς πη Ε͵ρ61 8 Βέδίέα Ἡεδτναΐοα [1906], γ11}}1 Ὀ6 ἔουπά οὗ χτοαῦ 
νδ]υθ. 



Ὀϊο Ζθα Ὁγ (τοοσίς 



ΡΕΙΝΟΙ͂ΡΑΙΣ ΑΒΒΕΚΕΨΙΑΤΙΟΝΒΘ ἘΜΡΙΟΥΕΡ 

Ααᾳ. 
ϑγτώση. 
ΤὨροα. 

Μαββ. ἰοχύ. 

Ἀν... 

Ααυλδ 
ΘΙ ΥΤΩΤΩΒΟΙ ΙΒ 
Τηθοασόδιίΐοῃ 

ατϑοῖὶκ ὑγαμπβ᾽αΐογβ οὗ ὑπ Ο.Τ., 
οὗ }ῃ6 2ηὰ οθϑηΐ. α.Ὁ. 

Ιη ἃ σουίϑῃ Πυση ΟΓ οὗ ραββαρθβ ἴῃ [9 
Ο.Τ. ὑῃ0 Μαδββογοίθβ (βθϑθ Ῥίον, υῃαοὺ 

Μδββ. τοχῦ ᾽), ἰοανίηρ 86 ΗδθΡ. ὑθχὺ 

[0861 απίουοῃοά, ποὐθα οὐμοῦ τοϑαϊηρβ 

Οὐ ὕπο στρα, ΨΏΙΟΠ ὕμον αἰγθοίθα 
ἴο ὈῸ βυλρβυϊαϊθοα ἴογ ὑἤθσω ἴῃ σοδαϊηρ. 

ΤῊ ΟἸΟΓΘΙΟΘΒ Βοσηθυ τη θ8 γοϊαῦθ ον ἴο 

ΡΟΙπβ οὗ οὐ πορύδθῇν Οὗ ρτϑιωσηθῦ, δηὰ 
ἀο ποῦ ΔΡΡΟΔΥΙ ἴῃ ἃ ἰσϑηβδίίοη. ΠΟΘ 

{6 ἀΙ δ θηοοΒ ΓΘ οὗ βυ δοϊοηῦ Ἰτηρογῦ- 

8Π00 ἴο 6 ποίϊοοα, {π0 αἱΐογσημδίϊνο 

το ρβ τὸ ἀοηοίθα Ὁν 0 ψογαβ 

“ἫδΡ. ἰοχὺύ᾽ διὰ ἊςἪθΡ. τωδγρίη;, 

Τοβρϑούνοιν. 
ΤῊΟ Μαεββοσγοίίο Τοχύ. Τὴ ζθΏΘΓΑΙΙΥ 

δοοϑρίθα Ηδθρ. ὑοχὺ οἵ ὑπ Ο.7. (οοη- 
βοηδηίΐίβ, νοννοὶ- ροϊηίθ, δια δοοθηίθ), 88 
Βχοὰ ΡΥ ὑῃὴ9 Μαϑϑογοίοβ, ΟΥ ον ἢ 

ΒΟΏΟΪΔΓΒ οὗ (Δρρσγοχίγηδίϑὶ ν) ὑμο δῇ ὕο 

[ὴ6 80}: οϑῃύυτίθβ, Α.Ὁ. 
Μδγρη οὗ ὑῃ6 ον βοα γογβίοῃ. 



ΑΒΒΕΚΕΥΝΙΑΤΙΟΝΘ 

δορύσδρηί. 

ΤῊ ατγϑοὶκ νογβίοη οἵ ὕῃο Ο. Τ'., τλδᾶθ πού 

ὈΥν ΟὨΘΗΘΠηΩ, Ὀυύ ρτϑαάσδ!ν, ρου Ρ6- 

ὕτϑοῃ ὑῃ9 γα δηὰ ῃο 18ὺ σϑηΓΥ, Β.6. 

οἰηῦ, τ ὃν [,ποΐδη, αρνϊοθο  Απ οοῇ, 
δῦ ἀροαύ 3004.Ὁ. Τῦ ΒοΙηθύ 65 ΘΟ δ ΠΒ 
ΤΟΠΘΘΥΙΏΡΒ ΟΕ οσηρ ἴσοση ὑῃο86 οὗ {Π6 

οὐ πδγν ὑοχὺ οὗ ὕη9 ϑδορίυδρίηῦ, τυ] 0ἢ 

ἤδνθ ΘΥΘΓῪ ΒΡΡΘΑΓΔΠΟΘ οὗ ΓΟργβοη ηρ; 

Αῃ ϑαϊύϊοη, ΟΓ σϑοθηβίοῃ, οὗ ὑ89 βορύυβ- 

ϑορῦ. (1 0.) . . 

Βγτ. 

ϑυυ.-οχ.. 

Τά. . 

ψυϊς. 

06 οΥἱχίηδὶ σϑϑαϊηρβ οὗ ῃ9 ΗθΡτον. 

ΤῊ ϑὅγυῖθο νογβίοη οὗ ὑπο ΟἿἹΤ'., ἀδύηρ 

ῬΓΟΌΒΘΟΙΥ ἔγουῃ 9 2πα οϑηῦ. Α.Ὁ. 

{π0Ὸ ϑορῦ., νοῦ ἴοσιηθα ὑῃθ δΠ0ἢ 

Ώ βυυῖθο ὑγϑηβ αὐύϊοη οὗ ὑπὸ ἑοχύ οἵ 

οοΟἸυχης ἴῃ Οτϊζθη ΒΒ Ἡοχαρία. 

ΤΊη09 Ταύρυ. Απ δηοϊθηῦ Ασϑχηδίο 
ΡΒΣΓΒΡΏΓΘΑΒΘ οὗ ὑπ6 Ῥγορμοίβ, τη8αθ ἴοσ 

ὑῃ6 υ8βθ0 οὗ ὅονγβ, γῆο σοῦ ὩῸ ἸΟΏΡΟΣ 

οοηνογεδηῦ τ} ΗθΡγονγυ. Τὴ 18 ῥγο- 

βοηῦ ἔοστω, 1ὖ ἀδύθθ ὑσορ Όν ἴτοσῃ {0 

δῦ! οϑθηῦ. Α.Ὁ. 

ΤΊῊΘ 1,αἰΐῃ Ὑογβίοῃ οὗ ὑἢθ ΟἹ.Τ., ῃ6 

ΟΣ οὗ θγοῃθ, οοτηρ]οίθα ἰῃ 405 Α.Ὁ. 

Οἰΐθῃ βῆονε ὑῃθ ᾿πῆυθηοσθ οἵ ἥὺ υτησηδ- 

οἤυπ. 

ΤῺ οἰ αϊϊοηβ, ἐμ ᾿ϑύΐοσβ α δα ὃ αἀϑηοίθ 6 ἢγβύὺ δηὰ 

ΒΘΟΟΠα ρϑγίβ, γοβρϑούνοιν, οὗ ἢ νϑῦβὸ οἰΐθα. 

Ῥοϊπΐβ ὁοουττῖηρ Ὁῃμᾶοσ οογίθη Ἰούζοσβ ἃσὸ ἰηἰθπάθα ἰοὸ 
αἰδβύ συ Ἡρθῦγονν Ἰούΐοσβ οὗ αἰογθηῦ βουμα, σῇ ἢ δγΘ 
ΘΟΙΏΤΩΟΏΪν ΘΟ δηθθα ἴῃ ΕΠ] Βὴ ; [ΟΥ 1ηβύϑῃοο, Κ πα ἃ, δπὰ 

δ (ΚΘ οὐ ἴῃ ἀθσσωδῃ οὐ βοοίοῃ) δῃδ ἃ. 1ὺ [88 ποῦ, μοῦσονογ, 



ΑΒΒΕΒΥΙΑΤΙΟΝΘ Ιν 

ἴῃ 009 Ῥγοϑϑηῦ ψοϊυσΩθ, ΒΘΟΙΩΘα ΠΘΟΟΒΘΑΥν ὕο ΘΏΡΙΟν ὑδθσῃ 

ΘΟΙΒΙΒύΘηΟΪΥ ; δηᾶ που ἤδνο Ὅθϑῃ, ἴῃ βού, βοϊάοσῃ υδβοὰ, 

οχοορῦ ψῇογΘ 1ὖ δρρϑδαγρα αδβίσα]θ (88 ἴῃ Ταβραρ 68) ἴο 

1Ἰηἀ]οαύθ ὑμαῦ ὑῃθ δβρισγαίθ βῃουϊὰ 6 βουμαᾶ θα σοΟΣΘ ΒΏΘΥΡΙΥ 

ὍΠ8ῃ 8 ΟΥ̓ ΠΣ ἘΠ] ΒΗ ἢ. 

ΤῊΘ ὈΥΪΠΟΙΡΑΙ δυΐμοῦβ οὗ τηοάθσῃ ὑσγϑηβ δύϊοβ ΟΣ δοχὴ- 

ΤηΘη ΘΓ108 τοίοστοα ἰὸ δγθ-ἜαὐταῖῚ (1862), Ηϊζὶς (1866), 

Εν α]α (1867), οὶ] (1872), Ῥανηθ ϑ'υσἢ (ἴῃ ὑῃο “ ρϑαϊκοῦ Ἐ 

Οοτητηθηΐδγυ, 1875), Οἤθυτθ (ὑῃ6 οχορούϊοαὶ ποίθβ ἰῃ 09 

“ῬΆΪΡΙῦ Οοτησηθηΐαγυ,᾽ 1883), Ῥ]υτωρύγο (πὰ ΒΡ. ΕἸΠοοῦ Β 

Οοτησηθηΐασν, 1884), ΟἸθβοργοοηύ (1804), Θυθτα (190]), 

ΟΟΣΏΙ] (1908). 

Ιῃ 0ῃ9 ΕΧρΙδπδίοσυ Νούϑθβ δὖ ὑῃ6 οῃάᾶ (ρ. 3978.), 1α. 

ΤΆΘΒΏΒ ὕΠ6 τϑοθηῦν οοτηρ]ούθα Ἡθργον- ΕἸ ΡΠ ἸΒἢ 1,οχίοοῃ οὗ 

{Ὁη9 ΟἿ, Όν Ῥγοΐϑθββοσβ Βσγονγῃ, Βγίζρβ, δῃπα ὑῃὴ6 Ῥγοβϑοηῦ 

ὙγγΙῦο : ὑῆ9 οὗ Ὁ ΔΡὈγον δύο υβοα ν}1}} Ὀ6 γϑα ]ν ὑπάογ- 

βίοοα Ὀν βίυδοῃίθ οἵ ἨοΡγον. 



ΟΗΚΟΝΟΙΟΟΙΟΑΙ, ΤΑΒΙΕ 

Β.6. 
639 ΦοΟΒΙΑΗ Β Δοσθββί οη - 0 8. 

038 ΕἸγβῦ γϑδὰγ (1.6. ὑηο Βγβὺ ἐἱ γϑαγὴ) οἵ “οβίϑδῃ. 

626 ΦΔοβίδῃ δ ὑμὶγύθοηϊῃ γϑᾶσ. ([]}] οὗ ϑγϑγαϊδῃ (οἢ. 1.). 

621] ΦΔοβίδῃ βοὶ ὐθοωηῃ γϑδγ. ὨΙΒοοόνοῦυ οὗ ὈΘα ΘΓΟΠΟΙΤΗΨΥ.- 

620 ΦΔοβίδῃ Β γσοξοστηδύϊοῃ. 
610-604 Ῥλαγαοΐ Νεοοΐ, κὶπρ οὗ Ἐρυρύ. 

608 σΨοπίδῃ᾽ Β ἀϑαΐῃ αὖ Μορί6ο. 

608 ΨΦΕΗΟΑΗΑΖ ([ἢγ66 τλοῃῦβ). 

6008 ΨΕΗΟΙΑΚΙΜ᾽᾿Β ΒΟΟΘΒΒΙΟΠ -ὙΘΒΓ. 

607 ΕἸγϑὺ γϑδγ οὗ Φϑῃοίδκίμ. 

006 Ῥοΐῖοαῦ οὗ ῬΠδσθοὴ ΝΌΟΣ Ὁν ΝΟΡυσ Δα ΘΖΖΑΡ αὖ 

Οδγομθιηϊβῃ. 
6004 ἘΕουτίῇῃ γϑδρ οὗ Φϑῃοίδκιτη Ξε ΕἸγϑῦ γϑασ οἱ Νεοδωολαά- 

Μ6ΖΖΑΥ͂. 
6004 0]] οὗ ΨΦογϑυαδῃ Β Ῥγσορῆθοὶϊθβ τυιυύζθη Ὀν Βαδγύοῃ. 

003 80]] οὗ Φογϑιῃ δὴ Β Ῥγορῃθοίθβ γουσι θη Ὁ Βδσύοῃ. 

. 600 -ὅθ8 Φομοϊαϊκίτη ἐγ υαΐαγυ ὑο ΝΟ Δα ΘΖΖΑΓ. 

6907] ΨΕΒΟΙΑΟΘΗΙΝ ([ΠΓ60 το 8). ἘΕἸἾΓϑύ βῖϑρο οἵ ὕθγιβδα- 

Ἰϑσὰ ; δηα ἀοροτγίδιίϊοῃ οὗ 6 Πῃο  ΔΟ ἢ δ ἃ σϑην ΟὗΠΘΓ 

ον οὗ ὑῃ9 Ὀούοσ οἷδβ8 ὑο Βδρυ]οη. 

607 ΖΕΡΕΚΙΑΗ Β δοσθαβΊ Ο - 0 8 Γ. 

δθ6 ἘΕἸγβῦ γϑᾶγρ οἵ Ζϑαριίδῃ. 

δ9θ4-ὅ89 ϑαπυποζοΐιϑ 1]. (ον ᾿δαπι δ), κἰηρ οὗ ΕἘρνΡύ.- 

ὅ89θ-δ064 δαγαοΐ Ἡορῆτγα Κὶηρ οἱ Ἐκγρύ. 

ὅ88 βϑοοῃά βίοῃχϑ οὗ Φογυβδίοση Ὀθρίηβ. 
ὅδ6 ΦΔοεγυβαῖοπλ ἔδκϑθῃ δηαὰ Ὀυγηῦ Ὀν ὕπο ΟΠμδιδϑδῃβ. 

ϑϑοοπα ἀθρογίϑίϊοῃ οὗ ονγσβ ἴο Βδρυ]οη. 
δ68 ΝοΡΟΘ Δ ΠΘΖΖΑΥ Β΄ Ἰηνδβίοῃ οὗ Ερυρύ. 
561] ἘΕἸγθῦ γϑὰῦρ οἱ Ευϊ- Μενγοαασοΐ, (Αταδια-Μαγάυκ) Ηθ 

ΤΟΙ θαθ085 θοῦ ΤΌΤ ὈΓΊΒΟΏ. 

ὅ38 Οαρίύυτο οὗ Βα υ]οη Ὀγν Οντυ. 
δ387 οίυγῃ οὗ ΟΧῚ]68 ον ΖουιθθΔΡοΟΙ. 

ἵνὶ 



ΟΗΑΡΤΕΒῚ 

7]εγοηιΐα᾿ 8 οαἰΐ, ἵπι ὕζοδία᾽ 8 ἰλιγίεοη δ, ψοαΥ . 
(Β.ο. 626). 

1 ΤῊΒ νογὰβ οἵ Ψογθι δῆ ὑμθ βοὴ οὗ ΗΙΠκίδῃ, 

οὗ {86 ρῥγίοϑίβ ὑμαῦ σγοσθ 'ἰῃ Απδύμούῃδ ἰῃ 86 Ιαπά 

οὗ Βοη͵διηίη : 2΄ο στο 86 ψοζὰ οὗ Ὑδῆνθῃ 

8116 ἴῃ ὕπο ἀΔΥ8 οὗ Φοβίδῃ, 088 βοῃ οὗ Ατηοῃ, [κΐπρ 

οὗ Φυάδῃ, ἰῃ [ῃθ ὑμγύθθη ἢ γϑᾶῦ οὗ 18 τοίρῃ. [8 Απά 

ἰῦ ὀοδτὴθ ἴῃ ὅθ ἄδγβ οὗ Φϑῃοΐδκίη, [86 Βοη οὗ Φοβίδῃ, 

Κἴηρ οὗ Φυάδῃ, υπΐο ὑῃ6 θῃηάᾶ οὗ 0 Θἰθνθηῦ γᾶ 

οὗ Ζοαριδῃ, ὑμ6 βΒοῃ οὗ Φοβίδι, Κἰηρ οὗ δυάδῃ, υπΐο 

086 ΟΧΙΪΘ οὗ Φογυβαίθῃ ἰῃ ὑῃο δέ τηοηίῃ."] 

5. Νον Απάϊα, ἀθουῦ (ἢγθ0 σα ΝΝΕΣ. οὗ Φογυβδίϑθση. 
ὉΨ,. 2, Ἀχίπρ ἃ βρϑοῖῆο ἀδίθ, ζἔοσιωβ ὑμο 0101]6 ἕο οἢ. . ΨΥ. 3 

τουδὶ Ὀ6 δὴ δά ϊθίοπμ ΌΥ ἃ ᾿ἰαῦορς μαηά, ἰηὐθηάθαὰ ἴο οχίϑθηδ ἐῃθ 

ὑθγτηβ οὗ νυ. 2,---Πουρὴ τ αἰδγθμασγαὰ οὗ ργορῃϑοῖοθβ Ὀοϊοηρίης ἴο 
ὉΠ ρογίοα Ὀϑύνγοϑῃ ὑμθ ὑπ γύθθω ἢ γϑδρ οὗ Ζοβίδῃ (Β.ο. 626) δπὰ 
{Π0 θπὰ οὗ δ γοίψη (Β.ο. 608),---Θ0 88 ἴο ἱποϊ υάθ 4}} [9 Ῥσορμῃθοΐθβ 
ἀο! νογοα ΌὉγν οζγθγίθῃ ἀόνγῃ ὕο δ ὑΐτηθ οὗ ῃ6 ἔ4}} οὗ Τοτγυβαίθση, 
Β.0. δ86 (2 Κίηρβ χχν. 8, 11). 

} 



2 ΤΕΒΕΕΜΙΑΗ 

Τ}ι6 υἱδῖοη, οἱ υογοηια᾽ 8 οαἷΐ ἰο δὲ α »γορδεοῖ 
οἱ Ὑαδιυνοΐ. 

4 Απα {δ ψοχα οὗ Ὑδῆνθῃ οδὴθ ὑπο [Ώ6, Βα γ ηρ, 

δ. Βρίογϑ 1 ἔογιηθα ῃ66 1η 086 Ἀ61]}ν 1 Ιζηονν 866, δηὰ 

Ὀοΐογο ὑβοι οδιηοϑὺ ἔογ ἢ οαὖ οὗ [Π6 γγοιῦ 1 βαῃού ρα 

0866 ; ὃ ΡΓορμοῦ υπῦο ὑῃθ πδύϊομϑ δᾶνθ 1 πη866 ὑῃ66.᾿ 

6 ΤΏὭΏΘΩη 88.141," ΑὮ, ογὰ Ὑδῆν θα ! ὈοΒοΪα, 1 οαπηοῦ 

ΒΡΘΑΪ : ογ 1 δῆ ἃ οἝἹ]α.᾽ 7. Απα ὙΔΏΥΘΆ Βα] υηΐο 

ΤΩ, ϑ'αγΥ ποῦ, 1 δ ἃ ΟὨ]]α : ἔογ ἴο ὙΒΟΙΏΒΟΘΥΟΣ 1 

Β8411 βοῃα ποθ ὕμοι βμδὶῦὺ γο, δ8ηαᾺ ψῇηδίβοονον 1 

Β8411 οομληϑηα ὑμθο ὑμοὺ Βῃδ]ῦ βρϑδὶῖς.0. 8 ΒΘ ποῦ 

αἰἴταια θοϑοδῦυβο οὗ μοι : ἴἔοῦ 1 δῖὴ σι ῃθ6 ίο 

ἀοΙνον ὑμο6,᾿ βαῖύ8 Ὑδῆνθηῃ. 9 Τῆρη Ὑδῆνθα ρΡυΐ 

ἔοσ 18 δηά, δηὰ ὑουοῃθαβ τὴν τηουΐῃῇ. Απᾶ 

ὙΔΏΜΘΩὮ Βαϊα απο τη6,  ΒοΟΠοΪά, 1 ανὸ ρυῦ ΤΥ 

ὙΟΓΩΒ ἰη (ἢν τηουΐῃ.» 19 366, 1 ᾶνὸ 18 ἀν βοῦϑ 

0806 ΟΥΘΡ ὑπ Ὡδύϊοηθ 8Π6 ΟΥΟΣ ὑμο Κίηράομμβ, ἴο 

ΡῬΙΌΟΙ ὉΡ 8δηα ἴο Ὀγθαὶς ἄονῃ, 8ηα ἴο ἀοϑίσου 8ηα 

ἴο Ρὺ}] ἄογῃ, ἴο Ὀυϊ]α δπᾶα ἴο ρ]δηῦ.᾽ 

. ΗθΡ. τπαάε (10) ἑοωοῆ. ΟἿ. 186. νἱ. 6. 
νυ Οἵ, οαῦ. χνὶϊ, 18. 
95 ΤῊο9 ψοσζγὰ υϑοᾶ Βυρροθίθ ὑπο ἰάϑα οὗ δεέ ιυὐἐδ, αἰμδονίψ, οΥ 

φιαΐκε αὮ οὐεγϑοεῦ (ἰϊ ἰΒ γτϑοῃμἀογοα ὑ τηθάο Ἤνθῦβϑϑοῦ ᾿ ἱῃ θη. Χχχῖχ. 

4, ὅ, Δῃηα “ τηϑαθ ρονϑῦῃοῦ ᾿ ἰη Ζ6ΓὉ. χ]. ὅ, 7) : Φογθιωϊδῃ, 80 ἴο 8αν, 

ἱθ ἴο Ὀ6 ὙΔἤννΘ 5 ν]οθ- ογθηῦ ΟΥ̓ΟΣ ὑΠ6 Κίπράοτηθ οὗ ὑπο ϑαγίῃ, 
σὶἢ αὐὐποτγιῦν ἴἤο ἄἀδοϊαγο Ηΐβ ρΌΓΡοθοα γορδγαΐῃρ ὑπϑιλ. 

ἃ Ψὶχ., ΌΥ δηπουποίηρ, ἱπ ὙΔη ΘΠ Β πδιηθ, ὅθ ονογύ γον, ΟΥ 
τοβίοσαοῃ, οὗ ηράοτμβ. 866 χίὶϊ. 14-17, χχν., χὶν!--χ! χ. ; δηὰ οἵ. 
αἰβο, ἴον ὑπ ΘΧΡ ΘΒ ΟΩΒ, χυὶ!. 7, χχὶν. 6, χχχί. 28, χ!ῇὶ. 10, χῖν. 4. 
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Α υἱδίοη, οἱ γτοαβδιγαηοο [οΟΥΓἩ (δε γγορῆεέ: ὙΥαλδιυοΐ᾽ 8 
ἐὐογά, ἰδοισῆ, ἰἦδ ἐΐηχοὸ να δ8οθηι ἴοης, 

ισἱϊ ποί [αἱ οἱ ἐἐ8 μιϊβίηιοη. 

1: Αηά {860 νοτγὰ οὗ Ὑδῆνθῃ οδμὴθ υηὖο Πη6, ΒᾶΥ- 

ἱηρ, ᾿ ΥὙεαί βοοϑὺ ὕδμου, Φογθιιίδῃ 1. ΑΠΑ4 1 βαϊα, 

1 8606 8 τοὰ οὗ δὴ δἰπιοηα ἰγοὸ [ΗΏ. 8δλᾶκδα]." 

18 ΤΏΡ βαϊαὰ Ὑδῆνγθἢ υηΐο τη6, Του δαϑδὺ ν6]} 

ΒΟΘΏ : ἴογῦ 1 δ8ῃὴ ψαϊκοία! [Ηθ}. δλσκξά ") οὐδοῦ τῶν 
ψγοσαὰ ἰο ροσίοσῃμι ἴὕ.᾽ 

Α υἱδίοη δἠοισίηρ ἰδλαΐ δε γιἀσοηιοηξ ιοἱἱ! ὄγοαΐ ᾿ροΉ, 
΄7Τιάδαΐ, [τοηὶ ἐδ πογίδ. 

15 ΑΠα {Π6 ψοσὰ οὗ Ὑδῆνθῃ οδὴθ ὑηΐο π6 ἃ 

ΒΘΟΟΠΑ ἰἐπηθ, Βαυίηρ, ᾿ Υὴαεδὺ βοοϑὺ βου 8 Απαᾶ] 

ΒαΙα, “1 806 ἃ Ὀοϊηρ οδὶασοη ἢ δηα ἰδ ἔδοθ 

ὑμογϑοῦ ἰ8Β ἔγομι ὑῃθ8 ῃογίῃ.᾽ 14 ΤΉΘη ὙΔΏνΘἢ βαὶὰ 

ὑηΐο πι0, ᾿ Ουὺ οὗ δ πούίῃ ψ1}1} ῃὴθ ον Ὀγϑδκ 

ἔογῦ 9 ὩΡΟῚ 811 0 ᾿ππδρ ὑδηΐβ οὗ [9 ἰΙαηπα. 15 ΕΌΣ, 

ὈΘΠο]ά, 1 δὶ οδ] ]ττρ 411 ὑ86 ἔϑι}}168 οὗ ὑΠ6 Κ ῃρ(ομηβ 

οὗ ὑμὸ ποῦίῃ,᾽ βαϊΐῃ Ὑδῆνθῃ ; “8δηα {ῃθὺ 88}4]} 

5 Οἵ 0Π9 υϑο οὗ [Π0 Βαὼθ ψοσζὰ ἴῃ χχχὶ 28, χ]ῖν. 27. ἘῸὸγ {Π6 
Οἷα ὕροῦ δοόκδα ἀπὰ δηάξκδαά, οἷ. Ατὴοβ νἱ!. 1--2, τ Ὦθγθ [8.86] 8 
“ϑηῃα ᾽ (Βο). ζξιΣ) ἱβ δυρροοίθα ὮὉν ἴῃ Ὀδβίκοῦ οὗ “ βυχαμλον ἔγυΐ ᾿ 
(Η9Ρ. ξαν 2) θδοϑὴ ὉΚ ὍΠπ Ῥγορδϑῦ ἴῃ ἢ18 νἱδίοῃ. 

5" ΗδθΌ. α οαἰάγοπ δἰοιση, ὠροΊ, 1.6. ταδιὰθ ἴο Ἀοὶ ὈὉν ὕπο Βδη)θ8 
Ὀοΐηρς δηθὰ ὑηᾶογῦ [ἴὕ. 

5 ΗϑθΡ. δε ορεπεά (ἰ.6. δε ἰεέ ἰοοδε). Βαϊ τοδὶ ργοόρδθὶν, ὉΥ ἃ 
Βιίσηῦ οἤδηρο (ἰῃ δοοογάδηοο τὺ ὁ ἃ οϑ]άγοῃ δίοιση ρορπ᾿᾿ ἴῃ 
υ. 13), δε δίοισπ ον (οἴ. Ἐ2. χχὶ. 31 “σἰ}} [Π6 το οὗ τὴν τγϑῖ 
ὙΠ1Ι δίοιο ὡροῖ ἐδοε ᾽). 



Ρὰ 
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οογηο, δηὰ ΠΟΥ 8}8]} βϑὺ ΘΥ̓ΘΥΥ Ομ ἢΪ8 ὑΒΓΟΏΘ δὖ 

ὑπ οηὐθυίπμ οὗ 06 χαύθβ οὗ Φογυβδὶθη), 8η6 δραϊηβῦ 

Αἰ] ὑΠ6 ψγ8}}18 ὑμογθοῦ τουπα δρουῦ, δῃὰ δραϊηβύ 8]]} 

{6 οἰδίθα οὗ “υάδῃ. 15 ΑΠΔ1 ψ1}} αὐΐοῦ ν Ἰυᾶρθο- 

τηϑηΐδ αχαϊμδὺ ὑἤθη" Ὀϑοϑυβο οἵ 411] ὑπο τὶοκοά- 

ΠΘΆΒ; ἰῃ ὑμδῦὺ ον ἢδνθ ἔογβδκϑῃ πο, 8η6 ἢδῦθ 

Βυτγηρά ἰπόθῆβο πηῦο οὔ Γ ροάΒ, δηα υγοσβῃὶρρϑα {86 

ψονῖθ οὗ ὑποὶγ οὐσῃ 8Δη68.᾽ 

.ογεηιϊαΐ, ἰ6 οποοιγασοά ἰο αἀοἰδυεν ἢ ὲ8 Ἠιοδϑα06 [6α7- 
ἰοδαῖψ, ἵπ 8ρϊϊ6 οἱ ἐδ ορροϑίξίοη, ιυλιοΐ, 

ἦκ ιυυἱῖϊ! γγουοῖε ὃῳ τί. 

11. Απᾶ δου, σίγα ὉΡ (Ὡγ Ἰοΐπθ, δηαὰ δγίβθ, δα 

Βρϑαῖκ υπύο ὑμθπὶ 411 ὑμαὺ 1 οομπηπιδηα ῃθ6: Ὀ6 

ποὺ ἀϊδιμαγοᾶ δὺ ὑμϑηι, ἰοϑὺ 1 αἰβιηδυ ὕμθθ Ὀθἔογθ 

(θὰ. 18 Απᾶ 1, Ὀ6Βο]α, 1 πιᾶῖκθ ὑμθ0 ὑῃῖβ8 (Δ΄ ἃ 

ξογυϊθοα οἰΐγ, δηὰ δῃ ἴγοὴ 1118}, δηα ἃ ὈΓΟΏΖΘ νγ8]},Ὁ 

δραϊηδὺ 80 σοΟΪΘ 8πα, ἀραϊηβῦ ὑμ6 Κίηρβ οἵ Φυάδβ, 

ϑραϊηδὺ 086 ὈΥΪΠΟΘΘ ὑμογθοῖ, δραϊηβῦ ὑῃθ ργίϑδίβ 

ὑδογϑοῖ, δῃηὰ δραϊμβὺ [6 ὑῬθορὶϑθ οἵ {89 ἰἸαπᾶ. 19 Απὰ 

ὉΠΟῪ 5884}} ἢρῃῦ δραϊμβὺ ὕπο; Ὀαὺ (ΠΥ 8}18}} πού 

ῬΓΟν ΑΙ δραϊηδὺ ὑπ: ἴοῦ 1 δὴ ψὶῦ ὑμοθ,᾽ βαι ἢ 

ὙΔΏΜΘὮ, “ ο αοἸ νοῦ 866. 

5 ΗΘΡ. δρεαΐ νιν 7μάρεηιδη δ (οΥ ρἱεααίηρ8) κοὐ ἢ ἐΐεηι : 860 [ἢ9 
Ὠοΐθ ΟἹ ἱν. 12 αὖ {Π6 θη οὗ ὕπο νοϊιηθ. Τη6 δρϑηΐθ Ὁν Ψ ΠΟΤΩ 
ὙΔΏνΘἢ Μ0|} “ρα ᾿ Ηἰθ “]υᾶρθοιηθηΐβ᾿ δῖθ οὐ οοῦγθο ὑπ 
παύϊομβ ϑῃοδιηρϑα δραϊηδῦ ογυβαίθγω (υ. 16). 

5 80 βορῦ. (εἴ. χν. 20). ΤῊΘ ΗδθΡ0. ἰοχὺ 88, ὄγοηξζε ιραξῖδ, 

Ἂ, 



ΟΗΑΡΤΕΒΝΌΈΠΗ-ΥΙ 

ΤῊὴε οοπαίοη, απὰ γγοδρεοίδ οἱ ὕδαΐ, ππάον υϑοϑίαξδ, 
φγοδαδῖίψ ἀυγίηρ ἰδ ψοαγϑ δοίισοοη, ἐΐα γγορλοί 8 

οαἷΐ (Β.α. 626) απά ϑβῥμογίἷῳ αὐίον «οϑιαΐλ᾽ 8 
γο[ογηναΐίοη, (Β.ο. 620). 

ἼΤΠοΒΘ ομδρίοεβ οοηΐδὶπ ὈγΘΘΌΣΩΘΟΌΙν «Φ0ΓΟπλθ ἢ 8 βγϑῦ 
ΡΓορΡϑίϊοβὶ ἀϊἰϑοοῦγβοθ, 88 ὕπου σσοσο γσοργοἀυοσθα ἴῃ ἃ νυυϊυύθῃ 

ἔοστῃ ἰπ ὑῃ9 ΕΠ ἢ γοδῦ οὗ Φομοίδκίτη (Β.σ. 603). Ὑῆθ ᾿Ἰϑδγῃ, 

ὨΘΙΏΘΙΥ, ἔγοια οἢ. χχχνὶ., ὑμαῦ ἤΟ.Θ οὗ Φογθσωσδ ἢ Β ΡΓΟΡΏΘΟΙΘΒ 

ὙΟΥΘ σοσησζηϊ θα ἰο νυτιπρ 011} ὑΠ9 ἔουγ ἢ γϑοδσ οὗ “θῇ δ κἴτὴ 

(Β.σ. 604) ; δηὰ αἷδβδο ὑμαῦ ἤθη, ἰπ ὑμθ ἔο] ον γϑαρ, ὑμ6 

ἰὴρσ Ὀυτηῦ ὑΠ9 ΓΟ]], ἀπὰ ἰὕ νγ8ϑ8 γουσι θη Ὀν Ψογθγηίϑῃ, ἰῦ 

τγα8 γουχ θη υἱδἕ αἀὐατίέλοηδ (ΧΧΧνῚ. 32). ΑἸΟΠουρῇ, ὑῃογο- 
ἔογο, ὕπθ8θ σμπδρίοσβ πο ἀουδύ, 88 ἃ ψῇοϊθ, σοργοάυοθ [ἢ 
ἀϊβοουγβοθ ἀο!νοσθοα Ὀϑύνγθοη 626 δῃά ο. 620, ἐὺ ἱβ αυἱύθ 
ΡΟΒΒΙΌ]9 ὑμπαὺ ὑμποὸν ἀο ποὺ ὑῃπγουσμουῦ τοργοάσοθ ὑμθπὶ 
υεγδαέηι, Ὀὰὺ ὑῃαῦὺ ΠΟῪ δγὸ οο]ουζοα ἴῃ ρᾶγίβ ΌὈΥ δ᾽] 8] 05 

, ἴο [9 οουγβο οὗ βυρϑθαυθηῦ ονθῃΐβ. 

(1) ΟΠδρ58. ἰΐϊ. τ-τ-ἰν. 4. 

(Ῥνοδαδὶν δῇογεῖν αὐΐζεγ Β.ο. 626.) 

Τὴῆεο γογαϊοί οὐ 1ϑγαοῖ 8 Η ἰϑίοτῳ. 

Τὴε ἀουοίίοη, απὰ δαρρῖπεδ8 οἱ ἴδγαοῖ 8 ψοιῆ. 

Π. ἸΑπᾶ ἰμὸ νοσζσὰ οἵ Ὑδῆνθῃ οδὴθ ὑπο Τὴ6 
δ 
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ΒΑΥΙηρ, 5 ὅο, δηα ΟΥΥἿ ἴῃ ὑῃθ ϑϑῖβ οὗ Φογυβδίθῃι, 

ΒΥ, ΤΏυΒ βαιύῃ ὙδηνϑΩ : 

 ΥΘΙΏΘΠΌΟΥ ἴον ὑμθθ ὑμ6 ἰπάηθθβ οὗ 8 γ γουΐίῃ, 

[86 Ἰονο οὗ ὑδγ για] ἀδγβ," 

Ηον δου ἀϊαδύ ἔο]Π ον δἔῦθσ πὴθ ἴῃ ὑπ ἩΠ Δ ΘΓΏΘΒΕ, 

1 ἃ ἰδπᾶ ὑμδὺ ννὰβ ῃοῦ ΒΟ. 

3 5Γ861] ψγὰβ ΒΟ] 688 απίο ὙδΏν ΘΗ, 

86 ἢγβίξγυ 8 οὗ ἷ8 ρῥγοάυοθρῦ : 

ΑΙΙ ὑπμαὺ ἀονουτοα Ηἰπὶ σγοσὸ μο] ἃ συλὺν ; 

6011] οδῆθ ὕροῇ ὕδμθηι, βαϊῃ ὙδηνΘὮ. 

]ϑγαοῖ 8 ἱπογαίέυε απα ἀο[οοίίοη. 

4 Ηδδγ γὸ ὑ8ο ψοσγὰ οὗ Ὑδῆνθι, Ο βουβο οὗ δοον, 

8η4 411 86 ἔδυμ]θβ οὗ ὑμθ ἢουβο οὗ ΒΓδ6] : ὅ Τῆυβ 

Βαϊ Ὑδῆνθι, ὙΥΒαῦ υπτὶρηὐθουβηθθθ 614 γοὺγ 

ἔδῦμοιβ βπαᾶ ἴῃ τὴο ὑμαῦ ὕΠ6Ὺ ψϑηὺ ἔδ ἔγοπι ΠΊΘ, 

84 [Ο]]ονγοθα δος νδηϊῦυ,. δῃα Ὀθοδὴθ νϑδίῃ ἢ 4 

6 ΝΟΥ βαϊα ὑδου, Βοσὸ ἰΒ Ὑδνθη, γδο Ὀγουρσμῦ 

5 ᾿βγδοὶ ἰβ ἢχυγοὰ 88 Ὑδῆνθἢ Β Ὀγάθ, σγῆο δέξοσναγαβ (υν. 20, 
111. 1, οὔς.) ψὰβ υπέαϊτῃΐϊ ἴο ἮοὸΡ Ὀινὶὴθ Ὠυδραθαὰ. ΤΏ 

βθσυτο 18 δἀορ θα ἔγοπι ΗΒ. ἰϊ. 2-20 ; οἵ. 158. ᾿ὲν. δ. 
» 8 ἢυβιγυϊϊ ἔγοταη ὑπὸ δΒοϊὰ οὗ πὸ νοῦ], βδογοὰ ἴο Ηϊγὰ 

(Εχοά. χχιῖϊ. 19), απὰ σοηϑοαυθηῦν ποὺ ἴο Ὀ6 ἰουοποά σῇ 

ἱπηραηϊῦν. 
5. ὉΟγσ, εηιρίΐηιοϑδϑ, ἰ.9. οσωρίυ, ὕῆγοδὶ ρμοᾶβ, ὅο Ὀϑυῦ. χχχὶϊ. 

2] ; οἷ. οη οἷ. νιῖ. 19. 

4 Ο., Ὄηιρίν, ἰ.6. ἀονοίϑα ἴο ϑιρὺν ὑπουρηῖθ, δμα Πορθβ, δηὰ 
δῖ. Οὗ. [890 βϑεὴθ σψογὰβ ἰὴ 2 Κίηρβ χνὶ;. 1ὅ. 
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ὯΒ Ὁρ ουὖ οὗ ὑπο ἸδΔηα οὗ Εγρύ, ψῇο ρα ἃ ὑμγουρὰ 

086 Ὑ]άΘγηθθθ, ὑμγουρῇ 8 ἰδηα οἵ βύθρροβ δῃηὰ οἵ 

Ὀἰΐθ, ὑΒβγουρῃ ἃ ἰαπᾶ οἵ ἀγουρμύ δηᾶ οἵ ἄθορ ἀδκ- 

Ὧ6588,} ὑγουρῃ ἃ ἰδηα ὑμαῦ ἤοηθ Ῥϑββθα ὑῃγουρῃ, 

δ ἃ ψΠΘΓΘ ΠΟ πϑη ἀνοὶῦ δ᾽ ΤΑΙΑΙ Ρτγουρμῃῦ γουὺ 

ἰηΐο 8 ᾳαγάθη-]δηά, ὕο ϑαὺ ὑπο ἔγαϊῦ ὑμογθοῦ 8η6α ὑἢθ 

οοάμοθβ ὑμογοοῦῖ ; υαῦὺ ψῇθη γὸὺ ϑηΐθγθα ἰη, γ9 

ἀρΗ]θα τὴν ἰδπα, δηα πιδάθ πιὶπο Βογιὕδρθ 8ὴ ϑΌομλ- 

ἰπαύϊοη. 8 ΤῊΘ ρῥγίϑϑίβ βαϊ4 ποῦ, " ὕ Βϑῖθ ἰβ Ὑδηνθῃῖ 

δηα ὑμ6Ὺ ὑμαὺ Βδηα]6 ὑπο ἰὰνν Κῆθνν πὸ ηοῦ : [Π6 

ΓΌΪΟΓΒΡ 4180 ὑγδηβρύθθθοᾶς δραϊπδὺ τη; δηῃᾶ ὑῃθ 

Ρσορμοίβ ργορμοβίϑά ὮὉγ Βαβϑὶ, δηὰ ψδὶϊκοα δἴύθγ 

0ΐηρβ ὑμαῦὺ ἀο πού ῥγοῆὺ. 4 5 ὙΥβογοΐοτθ 1 ν]}} 80}}} 

οοηΐοηα τι νου, Βαϊ Ὑδάνθῃ, δηα τὶ γΟῸΓ 

ΟΕ] σθη ΒΒ ΟΠ] θη 111 οοηΐθμα. 10 ΕἿΣ ΟΥΓΟΒΒ ΟΥ̓ΘΕ 

ἴο ὑμθ ἴβ]9ο8 οὗ ὑπὸ Κιίίδμβ, δῃα β66; δπηα βοῃᾶ 

πηΐο Κοάδγ,, δηα οοηβίαθσ αἰ] ρθηῦν ; δηά 866 [ἢ 

ὑοῦ Βαύῃῃ!. Ὀθϑθῃ δύο: ἃ ὑμβίπρ. 11 Ηδὺμῃ ἃ πδύϊοη 

ομδηροα 108 σοάβ, ψῃὶο γοῦ 816 0 ροαβ ἢ Ὀαυῦ ΤΥ 

5 ΕἸζ. οἵ [ῃ9 ἀδῆχοσβ δὰ υποογίαϊη ἷθθ πο Ὀοδϑῦ ἃ ὕγσανθ !ϑῦ 
πῃ 8 Ὑἱἱά δηά ὑπκηόνῃ τορίοη. ΤΠ} ϑορύ., μόονονοσ, σϑϑαβ, 
ἐπγοιιρῖ, α ἀγν ανπὰ δαγτεη ἰαηπα. 
»ῊΘΡ. δλορῆδεγαάβ. 8.690 ||. 1ὅ, χα. 1, 2, 4. 
ς ῬΙΟΡΟΓΙΙ͂Υ, γοδεϊεα. 8.0 δἰνγαυβ. 
4 Το. 140]8. ΟἿ. υ. 11], χνὶ. 19, 1 ϑ.πι. χὶϊ. 21, 188. χὶῖν. 9, 10. 

51.ο. ὑπο Ρθορὶο οὗ Κιζίοη, ἃ ἤονσῃ ἰῇ Ουρτυβ (πον ᾿αγπακαὶ) 
Ο΄. ὕϑῃ. χ. 4; 188. χχὶϊ!. 1, 12. 

ΓΑ Υρὸ ἀτνοὶ] τς δὺ βοιὴθ ἀϊδβίδῃοθ ἔγομῃ Ραϊθβίύϊηθ οἡ ὕπο ϑϑδῦ. 
ΟἿ. χ χ. 28 ; 188. χχὶ. 16, 17; χὶῃἹ. 1]. 
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ῬΘΟΡΙΘ μαύῃ οἰδηρθα 18 οίοσν ἔοσς ὑμαὺ ψῃ]οἢ ἀοίι 

ποὺ ρῥγοῆύ. 13 Βο δρραὶ]θᾶ, Ὁ γὸ ἤϑανθῃβ, δὖ ὑ8]15, 

δα ΒδυἋ 6 Θχοθθαϊηργ," Βαϊ Ὑδῆνοῃ. 18 ΕὟΣ 

ΤΑΥ͂ ΡΘΟΡΪΘ ἢδνθ οομημη θα ὕνγο ον Ἱ]8: ὑοῦ ἢᾶνθ 

ἔογβδκθῃ τὴθ, ὑπο Τουηὐδίη οὗ βργϊηρίηρ πναύθγβ, ὕο 

μον ὕμοπι ουὖὺ οΟἰβύθγῃβ, ὈΓΟΚΘῊ οἰβίθγηβ, ὑμαῦ Βο]ά 

ΠΟ γδίθϑυ. 

Τῆς δίον σοπδοηιοηοοδ οἱ ἴδϑγαοῖ 8 μπἰαϊ {[ἴηπι688. 

14 15 [8786] ἃ βογσυδηῦ ὃ 15 ἢ6 ἃ Ὠουλθ- ΟΓ (Β᾽ανθ) 35 

ΨΥ ὑμθῃ 15. ἢΘ ὈΘΟΟΙῺΘ ἃ ΡΓΘΥ ἢ 

16 Αραϊηδῦ Ηἰπι ὑπο γουηρ ἸΙΟΠΒ τοδΙΓοα, 

ὍΠοΥ υὐὐοΓοα ὑπο ὶῦ νοΐοϑ ; 

Απα ΠΟΥ τη8α6 [18 Ἰαπα ἃ αἀσβοϊδύϊοῃ, 

Ὧ18 οἰ [168 6 Ὀυτηρα ὑρ," τὶ δουῦ ΠΗ ΔΌΙδηΐῦ.3 

16 ΤῊ,Θ οἰ] άσθη αἰδὸο οὗ ΝΟῸΡΒ δηᾶὰ ΤΑἢρδηηοϑί 

5. δο ϑορὺ. Τῇ ΗθΌ. ἐθοχῦ [88 (δέοσ “δηὰ βῃυδαογ᾽), δὲ ὑόν 
ιυαϑίε (οΥ ἀγὶεα μρῚ,--- δὴ ἰάϑθα υπδυΐϊῦα ]9 ἴο ὑπ ὁ πϑανϑηβ." 

ν ΉῊΘΡ. ἐυΐησ. Οἱ. ὅϑθηῃ. χχνὶ. 19, ἴων. χὶν. ὅ, δ0 (ΒΥ... 
ο ΤῊΘ αὐυθθίϊοηβ ᾿ΤΩΡΙῪ ἃ Ὡθρδύϊνθ ΒΏΒΘΥΘΓ : ΒΟΙῚΘ ΟΥΠΘΓ ΓΘΌΒΟΏ 

τηυβῦ ὑποζγοίοσθ Ὀ09 ἐουπάὰ τῆν [8γ80] ἢδ8 ᾿ Ὀθοοῖὴθ 8 ργου. Τῃθ 
ἔοστῃ οὗ ϑχργοβδίομι ἰ8 ομβαγδούοσίβυϊο οὗ Φϑγϑηλδῃ : οἷ. υ. 31, νὴ}, 

4ἴ, 22, χὶν. 19, χχὶϊ. 28, χΙἶχ. 1; αδἷϑο χχχ. 6. 
ἃ 830 ἴη0 ΗοΡ. ἰοχὺ. ΤΏ ΗΘΌ. λα. τᾶν ὈΘ6 τϑηάογοά, αγό 

ἰαϊὰ ιυαϑίε, ΜΪΟὮ ἰβ ῬΟΡΏΔΡΒ τὶρἢῦ : οἵ. ἱν. 7, ἰχ. 10, 12, χὶνὶ. 19. 
5 ΑἸ]υάϊηρ ῬΓΟΌΘΟΌΪ ἴο ὕπο ἀοβύγυοίίοαῃ οὗ ὑῃ9 Νογίμογῃ 

Κιηράοιμ. 
{πο οἰζίοθ οὗ Εἰργρύ (οἴ. χ]ὶν. 1, χῖνὶ. 14), θϑύΐοσ Κπόσ ὈΥ 

ΠΟΙ αγϑοῖὶς Ὡδίηθβ, ΜἫὮεηιρδὲδ (9 δηοίϑηῦ οδριΐδὶ οὗ [μοννοῦ 
Ἐκπγυρῦ, ὭθδΡ ὑπὸ βὶῦθ οὗ ὕ:9 τωηοάθγῃ Οἰδίσο), δῃὰ δαρῆπας (ἃ 

ἔογύγθϑθ ὭΘΡ ὑΠ6 τηουΐῃ οὗ ὕΠ9 ϑαβίθσηγλοβί, οὐ Ροϊυβίδο, Ὀγϑη ἢ 

οὗ ὑπ9 ΝΙ]θ9, σοτασηδηάϊηρ ἴῃ γσοδὰ ἴο Ῥα]θϑβίϊηθ). 
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αὯο ἔοϑα οὔλ {Π6 οὔόσγῃ οὗ ΠΥ μβοδα. 7 Ηδύβ ποῦ 
(ὮΥ ἔογβακίηρ οὗ Ὑδνοι ὑῃν αοα, ὕῬαῦ ὑπὸ ὑπ 

ΘΠ ἢθ ᾿ρα ὑμ66 ὈΥ ὑπ νψγαγ," ῥγοουγϑάς 18 υηῦο 

ὕπ00 ὁ 18 Απά πον ψαδῦ μαϑῦ ὕμου ἰο ἀο υχιῦμ (89 

ΑΥ ίο Εἰσγρύ, ο αΥΠΚ ὑπο ναύοθεβ οἵ ὑμο ΒΙΠουῦ ἢ 

ΟΓ ψγῃδὺ μαϑδῦ ὅπου ὕο ἀο τι ὑμθ γᾶν ὕο Αββυσΐδ, 

ἴο ἀτίηκ ὑπὸ ψγαύθεβ οὗ ὑπὸ Βίνοι ἃ 19 ΤῊΪηΘ ον 

ὙΠ] ΟΚΟάΠθ88. 588}8]} οἤμαβϑύϊββο ὑμθθ, δῃηὰ (ῃν ὑϑ8οῖ- 

ὑυΓ ΡΒ 8}.8}} γθργονο 66: ἰκζῆονν ὑδμογοίοσο δηὰ 

800 ὑμδῦύ 10 18 8 601] ὑμίηρ δηᾶ ἃ Ὀἰδύογ, ὑμαῦ ὑμοὰ 

δαβῦ ἔογβδκϑθη Ὑδῆνθῃ ὑμν αοά, 8δηα ὑμπαὺ πὸ ἃν 

οὗ 0 οϑὴθ υηΐο {δ66, Βαϊ ὑπὸ Τογὰ, Ὑδν ἢ οὗ 

Ὠοϑίϑ, 

δ τ, νὰ οὐμον ρΡοϊπίθ, ἀο ὄγεαζ. Ῥογῆδρβ, βοτνονογ, ἴγβῃβ- 
Ῥοβίηρ ὕνο ᾿ϑύοσβ, γγὸ βῃοι]Ἱα σοδά, ἀο ἰαψ δαγε (ἰ.6. ϑῆαιννο: οἶ. 
186. νἱὶ. 20). ΤῊ δ] υβίοι, τμϑῦπογ " θα οἡ ᾽ ΟΥ “Ἶἶῶν Ὀδγθ᾿᾽ 
Ὀ6 τϑϑά--- Ὀγϑϑῖὶς  ἰβ 1988 ργοθ 80 ]9ὁ---ἶδ ἀου δ έ]θθβ ἕο ϑοσὴθ Ὠυτ]8- 
ὑἴοῃ Θχρογίθῃοθα δὖ ὑΠ9 μβαπάβ οὗ Εωυρῦ ; ρογῆδρβ, 1 9 νϑῦϑθ 
85 δα ἰἀσθὰ ἴῃ θ03 (θΘ09 {Π8 ποθ δῦ ὑἢθ θοχίπηΐϊηρς οὗ ὕπο ομαρίϑυ), 
ἴο {Π9 ὑγσίθυῦθ ψῃϊοῃ Φοῃοίαϊκίτα μδα ἴο ῥδῪ 88 νβ888] οὗ Εἰυρὺ 
(2 Κίηρβ χχιϊὶ. 33, 36). 

" ΤΏΘθΘ ψογὰβ δΓῸ πού ἴῃ ὑμο βορύ., απ βϑῃουϊ ἃ ρϑγῆδρα Ὀθ 
οταϊίθά. [Ι͂ῃ ὅδ9 ἨθΡὈ. ὑδμον βίδαῃὰα δὖ ἐπ οῃά οἱ υ. 17, δὰ σο- 
ΒΟΙΩΔΌΪΘ ὑΠ6 ορϑηΐηρ νογὰθ οὗ υὑ. 18 ἰῃ βυο ἃ ΩΥ 88 ἴο βυρροϑὺ 
ὑπδὺ ὉΠΟῪ ΤΩΔΥ ὈΘ6 ἃ οοτγυρῦ δηὐοἰραιίοη οὗ {ῃθΠ. 

5 80 νὴ ἃ δ] ἐσῃῦ ομδηρσρο. ὙΠῸ ΗΘΌὈ. ἰοχὺ μαβ, δοίδ ποὲ. .. 
ῬΓΟΟΊΤΟ... .ἢ 

4 1.9. ὑπ ΝῚ]6. Οἵ. 188. χχὶ. 3. 
4 1.6. Ὅη9 Εἰυρῃγαῖθθ. 8600 Εἰχοα. χχίϊ. 31 (ΠΩ). ΤΠ 

ΔΙ]υϑίοη μὰ ὑῃ9 νϑῦβϑθ ἰβ ὑο ρμο] σαὶ ἀϑαϊηρβ ἢ Εαγρὺ δπὰ 
Αββυγῖδ τϑϑθρϑοῦννοιυ : ὑπ6 ἤσυτζθ ἰβ βυρχοθίθα ΌῪ υ. 13. 



ΙΟ ΤΕΕΕΜΙΑΗ 

Ἰϑγαοῖ 8 ἱηυοίεγαίε ργοροηϑίέψ ἰο ἰάοϊαίγν. 

380 ῸΓ οἵ οἷα {ϊπ|6ὸ ὑβοι αἸαάβὺ Ὀγθαῖκλ ὑῃν γόκθ 

δηα Ρυγδβὺ ὑῃγ ὑμοηρδ ; δῃηᾶ ὑμου βαϊαβύ, “1 ψ1}} πού 

ΒΟΡνΟ᾽ ; ἔογῦ ὍΡΟΙ ΘΥΘΣῪ ΒΙΡΏ Ὦ1]] δπα πα ογ ΘΥΟΥῪ 

ΒΡΙΘΔαΙηρ ὑγθο ὕμου αἸαδϑὺ ον ὑμγβο]ξ, μανίην {86 

Βαγ]οῦ." 31 γοῦ 7 δα ρ]δηΐθα {866 88 ἃ οῃοΐοθ ν]ῃθ, 

ὙΏΟΙΥ ἃ τὶρῃῦ βοϑα : μον ὑβθὴ αγὺ μοι ὑυγηρᾶ 

ἰηΐο ὑπ ἀορθοπογαῦθ βῃοούβο οὗ 8 ἔογοίψῃ νἱπθ ηΐο 

6 ὃ 3353 ΕῸΣΓ ὑμουρῇ ὕμοὺ Ὑγαϑἢ ὑδθθ σι βοάδ, 

8η4 ὕδκο ὑμθθ τσοι ἰγο, γοῦ ὑπῖπθ ᾿πιαυϊὺν 18. 1η- 

σταϊηθα Ὀοίογθ τη6, Βα: ἢ ὑπο Τμοσὰ Ὑδῆσοῃ. 33 ον 

οδηϑύ ὕμοι ΒᾶῪ, 1 8ηὶ ποὺ ἀ6Η]6α, 1 ανο ποῦ ζοη6 

αἴθοῦ 00 Βδ818᾽ 2 βθὸ ὍὮΥ ΨᾺΥ ἰῃ ὕδμο δι ]ου, 

Κπον ψῇδὺ ὕμοι μϑϑὺ ἄοπο: (μοι δι) ἃ βυγιζὺ 

γουπρ Βῃ6-Ο8 126], οουγβίηρ ΕΙΠΟΣ δηα ὑδμιύΠοΓ ;ξ 

84 ΚΘ 8 16 855,5 υϑορα ίο 86 ψΠᾺΊΘΓΏΘΒΒ, 816 

Βηυ θύῃ ὡρ 06 ψἱπα ἴῃ ΘΓ ἀθβῖσο ; γῆ. οδῃ ὕυγη 

ΌδὸκΚ Βοὺ τηδύϊηρ- τη ὃ ΠοηΘ οἵ ὕδβοιῃ ὑμδῦ βΒθ6 κΚ ΠΡ 
- 

5 ὅο βορῦ.  υὶγρ. δηὰ νἱγύυδ!!ν 411 σηοάθσῃβ. ΤΠῃθ ΗθΌ. ὑοχί, 
88 Ῥοϊηΐοα, 48, 1 αἰὰ δγεαξ. 

» Οὗ, Ηοϑ. ἰν. 13, 2 Κίηρβ χνἹ. 4. 

5. ΤῊΘ νογὰ σχϑηάογοά “ ἀϑρϑθῃοσγαῦθ βιοοῖδβ᾽᾿ 18 ἀουβίξυ!. 
ἃ 1.9. Δ]|κα]ζοὰ τναῦϑσ, δῦοσ πιλὶχϑὰ τὶ ὉΠ Ὀυγηῦ δϑῆθ8 οὗ 

οθγύδιη ρ]αηΐβ οοηὐδίηϊηρ Ρούδϑῃ, νυ οἢ τγὰ8 ὑδοὰ ὈΥ [Π9 δηοίθηῦβ 
ἴοσ δ ϊηνῦ ΡυΓΡΟΒΘΒ. 

5 ΤῺΘ Βδ881]8 τνοσβρροα ἴῃ Ραγέϊουϊαν Ἰοοδ] 68. 
[1.6. {89 ψΑ ον οὗ ὑἢθ βΒοη οὗ Ηϊῃποι : 866 νἹΐ. 31. 
ε ἨδθΡ. οπέαπρίιῖηρ ον υαῦϑ. 

ΒΑ 1], υποοη το] ] Ὁ]9 δηϊπδὶ (00 χχχὶχ. δ-- 8). 



(ΓΗΑΡΤῈΕῈΒΝ [Π. 2ο--30 ΙΙ 

ὨθΘα ὙΘΑΓῪ ὑμοηηβθοῖγο8 ; πῃ ΟΡ τῃηοηΐἢ ὑθον οδῃ 

βπα Βού. 35 ΠΟΙ] α ἢν ἔοοῦ ἔγοσῃη Ὀϑίηρ υπβῃοα, 

δὰ ὑῃν ὑμγοδῦὺ ἔγοιῃ ὑμϊγβῦ : 5 θαὺ δου βαδγυοϑῦ, 

ΤΏΘΓΘ 1Β ΠΟ ΟΡΘ: Ο; ἔογ 1 πᾶν Ἰἰονϑα βίγσδηρθ 

(5 οα 8), δηα αἴνογ ὑβϑίῃ ψ1}} 1 ρο. 

ΤἬεδε σοάδβ υυἱῖϊ σῖυο πο δεῖν ἵπ ἐΐηιο οἱ ποοά. 

36 ΑΒ ἃ (ἰοῦ 18 Δβϑῃδιηϑθα ψ θη Ὧ6 18 ἔοι ηά, 80 584] 

086 Ὠοῦδο οὗ [8Γ860] βΒῃϑυν βῆδῃι, ὕμου, ὑΠ Ὁ ΚΙΏΡΒ, 

ὉΠΟΙΡ ὈΓΪΏΟΘΒ, 8δηα ὑ 6 1 ῥγίθβίβ, δηα ὑπογ ργορβοίϑβ : 

27 ΨΏΙΟἢ ΒΔῪ ὅο ἃ βύοοκ, “Τῇου δῦ ἵν ἰδύμογ᾽ ; 

8η4 ἴο 8ἃ δΒίοῃθ, “ Τῇοι αϑδύῦ Ὀγουρῃῦ τὴϑ ἔογί᾽: 

ἴοῦ ὕὑμον ἤδνθ ὑυσηρα ὑπο Ῥδοῖκ υπΐο τη6, δῃα πού 

ΠΟΙ ἔδοθ : γοῦ ἴῃ ὑῃθ ὑΐϊηθ οὗ ὑμὶν ὑγοι }]9 ὕΠΘΥ 

ΒΔΥῪ (υπῦο 116), ᾿ΑΥΒΘ 8η6 βΒᾶνὸ υ8. 38 Βυύ ψΏΘ6ΓΘ 

8ΓῸ ΠΥ ροάβ ὑμαῦὺ ὑμοι παϑῦὺ τηϑδᾶθ ὕῃθθ ὃ ἰθὺ ὑμϑυῃ 

ΔΙΪΒ6, ἰδ ΠΟΥ οδῇ βᾶνθ ὑμθθ ἴῃ ὑμθ ὑϊὴθ οἵ ὑῃγ 

τοῦθ]: ἴος δοοογαϊῃρ ἤο ὑδθ ὩυῸ οὗ (ἢν 

οἰδλο8Β δῖ ὑγ ροάβ, Ο δυάδβ. 

]Ιογαοῖ 8 ρεγδι βίο! τγο[ιδαΐ ἰο ἰΐϑίοη ἰο ἦεν ργορῆδείϑ. 

39 ὙΥογοίοσθ 4ἀο γὸ οοιῃμῃρ δίῃ ηῦο τη6 25 γψὸ 8]]} 

δυθ ὑγϑηβρτυοθβοα δραϊηβῦ τη6, Βαϊ 4 Ὑδῆνθῃ. 391ηὴ 

νϑίῃ ἢδγνθ 1 βιυιϊύθη γοὺγ ΟΠ άγθη ; μου τϑοοὶνϑα 

8.1.0. ο ποῦ γυρ (Ὧγ ἰϑοῦ Ὀδῦθ, διὰ ὑἣν ὑμπγοδῦ ἀγυ, ἴῃ ὑδ9 
ΘΘΙ͂ΘΡ Ρυγουὶϊῦ οὗ δίγϑδηρθ χοαβ. ᾿ 

Ὁ Οἱ, οαῦ. χχχὶὶ, 16. “ Εὸγ Ὀγίηρίης σοῦ ]9 ου γου, 
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ὯΟῸ ΟοΥΤϑούοῃ : γΟῸ οὐ Βυοσα" αύμ αἀονουγοά 

γοὺ Ργορδοίβ, πὸ ἃ ἀοϑίγογίηρ Ἰοη. 31: Ὁ ρϑηθγδ- 

οη, 8600 γα ὑμο ψοζὰ οὗ Ὑδῆνοῃ : Ηδνθ ] Ὀθθη ἃ 

ΜΠ] ἀΘΓΏΘ88 υπύο [ΒΓ86] ὃ ΟΥ ἃ ἰδπα οὗ ὑῃ1ῸΚ ἀδγκ- 

Ποβαὺ ὃ ΨΥ ὑῃθη 8Δ0ὺ ΤΥ ΡΘΟΡΙο, ᾿ἾὟο τοϑιὴ δύ 

Ιαῦῦθ; ὅἷοὸ ΜΠ ΘΟΙὴθ ὩΟ 06 αηΐο ὕδοο 8 82 ΟΔη 

ἃ [814 ἔογροῦ ΒῸΓ ογῃηδιηθηΐδβ, ΟΥ ἃ ὈΓ6 ΠῸΡ βΒαβῇ 

γοῦ ΠΥ ΡΘΟρὶθ βᾶνθ ἔογρούίθῃ τθθ ἀδυνβ ψιμοαυῦ 

πα ῦοῦ. ὅ8 ον ν6}} ὑμοὺ αἰγοούοοῦ ἢν ψ8Ὺ ο 

Β66Κ Ιονθ ! ὑβογθίοσγθ ουθὴ ὑμὸ ψὶοκοα ψομιθη ᾿αϑὺ 

(Ποὺ ἰδυρηῦ ὑν σαγβ.9 ὅ6 ΑἸβο ἴῃ ὑδμν βκιγίβ 15 

ἔουπα ὑμο Ὀ]οοά οὗ ὑπο βου]β οὗ ὑπο ᾿ἱπποοϑηῦ Ροὺῦ : 

πού δὖὺ ὕπο ρίδοθ οὗ Ὀγϑοακίηρ ἰῇ ἢδνο 1 ἰουπά [1ὑ,5 

Βυῦ ὕροη 811 ὑμθ80 (μϑγιηθηΐβ).: 88 Ὑοὺ (μου βαϊαϑῦ, 

5 ΤΏ δορί. 88, ἐδ διρογα, ῬΟΙΏΔΡΒ τρί ν. 
δ ΗΘΡ. ἀαγζνεδε οἱ Υαΐ, 1.0. ἀδιίζηθβα 8Ὸ ἰμύθηβθ 88 ἴο ὈΘ σϑ- 

βαγαθα 88 Βρθον βοηῦ Ὁν Ὑδῇ : οὗ. Οδηῦ. ν]. 6 ΒΝ. Βυῦΐῦ 9 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ 8 ΒΓ ρο, ἤθη Ὑ δ οἢ ἰδ ΗἸΠ8011 0Π6 Βρϑακοῦ ; πὰ 
ΡΘγῆδΡΒ ἃ ᾿ἰϑύϊος βῃου!ὰ Ρὸ ἀγορροά, απ ἀαγάγε88 (α] 06) γϑϑά. 

“ Οἵ, ἐδλερεΐογε δαοδί ἰδοι ἰγαϊπεα ἐν αν εὐοη τνο ιυἱοκοτιεδ88ε8. 
4 ΤΊιο δ] υδίοῃ τϑΥ ἢ6 οἱῦπος ἴο ἀϑαύῃβ ἀυσθ ἴο τϊβοδγείαρο οὗ 

͵υβεῖςθ ον ὑΠθ τοβυ]ὺ οὗ οχϑονίοῃ (ν]ϊ. θ, χχὶϊ. 8 ἐπά, 17; οἷ. Μὶςο. 11]. 
10, Ῥβ. χοῖν. 21), οὐ ἴο [δ ββογιβοθ οὗ ομ] άγϑῃ (866 χίχ. 4; οἴ. 

ῬΡμ. ονὶ. 38), ΟΥ Ῥοββίν ἴο 16 πλδε γτάοταβ ὑη ον Μία δβ80}} (2 

Είηρβ χχί. 16, χχίν. 4). 
Τὴ ψΠ 6} οα86 πο βῃοαάαϊηρ οὗ Ὀ]οοα ταΐϊρλιῦ ἤανοὸ Ὀοθη οχ- 

οὐθα 0]6θ. 1 τνα8 ρου 8510]9 ἐο βαν δὖ ηἰρῃ-ὑἰτὴθ ἃ ΓΟ ο. Ὀγθδῖ- 
ἰῃς ἱπίο ἃ πουθο (Εἰχοά. χχὶϊ. 2). δΔγεακίῆο ἐπ ἴθ ργτορογὶν δίρσίηρ 
ἐπ : οἵ, Μαϊῦ. νὶ. 19 Εν. 

[ Οε, ποὶ αἱ ἐδε ρίαοε οἱ δγεακίηρ ἐπ ἀἰάδέ ἰδοι βιὰ ἐΐδεηι (νὶς. 
89 ΡοοΥ,---ἰη τῇ ἢ οδ8ο ὑποὶγ ἀϑαῦῃ πιὶρῃῦ παν Ὀθθη ϑχουβδϊθ, 

Ἑχοά. χχὶϊ. 2), διέ δεοαιιδὲ οἱ αἱΐ ἰδεδε ἐδίηιρο (ἰ.6. 0,18 τϑ)ϑεϊίοι 
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1 δὰ ἱπηοοθηῦ ; ΒΌΓΟΙΥ ὨΪ8 ΔΗΡΘΙ ἰ8Β ὑυγηθα ἔΓΟΠὶ 

τη6.᾽ ΒοΠο]ά,1 ψ|}} δηύοσ ᾿ηὔο ᾿υαἀρσοιηθηῦ τ] 0} ὕΠ66, 

Ὀθοδῦβο ὕδου βαγοδϑύῦ, “1 ᾶνὸ ποὺ βἰπηρά.᾽ 85 ῈΥ 

ϑοοϑῦ μοι δροὰῦ 80 πο ο οἤδηρθ [Υ ὙᾺΥ 35 

ὕπου Βῃα])ῦ Ὀ6 Ραὺ ὕο Βῃδιηθ Ὀγ ἡ Εργυρύ 8180, 88 ὑβου 

νγαϑὺ ραῦ ἴο Βῆδῃιμ ὈΥ̓ Αβϑυτία. 37 ΤΏου β[δ]ῦὺ γὸ 

ἔογἢῃ ἔγοπι Ὠἷπη αἰ8βο, ψιὺ ὑμῖηθ ἤδη 458 ΡΟ ὑμηθ 

᾿θδα :5 ἴος ὙδῆνΘὮ Παύῃ γοὐθούθα ἢν οομβάαθηοθβ, 

86 δου Β8δ]ῦ ποῦ ὈΓΟΒΡΟΣ ἴῃ ὕβϑιι. 

7υααΐ, σοηιραγεά ἰο α [αὐ [1688 ιυἱ[ο, τυΐοϑ6 Ῥγοηιΐδβ68 
οἱ απιοπαπιοηξ αγὸ διιΐ αϑ οηιρίψ ιτυογάϑ. 

11. 1[Αμὰ {80 ψνοτὰ οἵ Ὑδῆνθῃ οδηθ ἴο πη|9,]Ὁ 

Βαυϊηρ, ΠῚ ἃ τδη ρμυῦ δ ΤΑΥ ὨΪ8 τ ὶΐθ, δηα Β86 γοὸ ἔγοιη 

᾿ἷπ), 8η6] ὈΘοοΙηθ δηούμου πλ8 Β, οδϑῇ ἢθ Γούυση πηΐο 

οὗ Ὑδῆῃν9}}---υπαογείθηα, ἐδοι αδέ οοπιημεα διοΐ τα γεγ8. 
ΤΠ ϑηα οὗ [9 νϑγϑθ 18 νΘΥῪ ῬΟΒΒΙΟΪν ἱπηρογίϑθοῦ οὐ. οογσζυρύ. 

δ. Οὗ, Ῥϑγῆδρῃϑ, ἢ ἃ οἤδηρθ οὗ ρυποίυδιίίου, ὧν πιαζκεϑὲ δου 
80 ἰρλὲ οἱ οδλαπισίηρ ἰᾷδν υἱκἷὖν 1 (1.6. ΥΏΥ ὑυτησοϑῦ ὕμοιυ, 80 ΘΘΘΙΪΥ ἔγογῃ 
Αββυτὶδ ἰο Εἰαγρὺ 1). 8.69 ἴΠο ποῖθ αὖ ἴΠ9 Θηά οὗ Π9 νο]υτηθ. 

1.0. Ὀ6 ἀϊδαρροϊηὐοα οὗ (νῖΖ. ὈΥ ἢΠ6 οχρϑοῦθα δ6ὶΡ ἔα]! ἱηρ). 
δϑϑ 9 τυίὑον᾿ 8 Ῥαγαϊίεῖ Ῥϑαΐέεν, ΟἸοΒΒατΥ 1., 5.ν. Αδλαπιοά, ἰο δε. 

41,0. (οι τ] Γϑῦσο, Ὠυτηὶ]!δύθα δηα ἀἰθίγοβθοα (2 δίῃ. χὶδὶ. 
19), ἔγοταῃ ὑῃθ Ῥγθθθῃσθ- ΘΙ ΌΟΡ οὗ πο Εἰπυρίίδη Κίησ. Τῆς 
Δ Πυϑΐο ἰβ ΘΡΡΑΥΘΩΝΥ ὕο Ροϊ σα] ποροιίαὐίουβ ἢ Εἰαγρὺῦ, οἵ 
ὙΠΟ γὸ μᾶνθ πὸ ζυγοῦ ἰηξογτηδίϊοη, το τοϑυϊ θα ΟἿ ἱπ 
ἀἰδαρροίπίπιοη!. Οἵ, ὭΘΟΣΙν ἃ οσϑηΐογν Ὀθίοσο, ἴ88. χχχ. 3- 
(γοπάθὺ ἰῃ υ. ὅ “ Ρ6 »μέ ἕο δλαηιε ὃν ἃ Ῥϑορΐο, οἕα.) 

4 ὝΠΟΒΘ οὐ οὗν βὰν οσὰβ πᾶνὸ ον θην ἀοιαιανμς 
[Δ] η. ουῦ ἮΘΓΘ, 



14 ΤΕΒΕΜΙΑΗ 

ΠΟΥ δρδίη 15 ψ}} ποὺ ὑμαῦὺ απ Ὀ6 ρο]]αύοα 1 Ὀυΐὺ 

ὕμβου αϑὺ ρίαγοα 86 δαγὶοῦ [τ|ῖὉ}}] ΤΘΗΥ ἸΟΥΘΙΒ ; 

δηα ὑμϊηκοθὺ ὑμβοὰ ἰο τϑύυσῃ ὑπο 196 1 βδὶ ἢ 

Ὑδῆνθῃ. 3.1 ὑρ ὑΠ]1η6 ογϑϑ υηὔο ὑ8ο ὈδΓΘ μοὶρῃίδ, 

δ 8660, ΘΟ μαδύ ὕμοι ηοῦ Ὀθθη σανίβῃθα ἢ ΒΥ 

[Π6 γγᾶγβ δαδβὺ ὕδοιι βαῦ ἔογ ὑβϑιη, 88 8ᾶὶὴ Αγδθίδῃ ἰῃ 

00 ὙΠᾺΘΓΏΘΒΒ 9 δηα δου ἢδϑύ ρο!]υύοα {π0 ἰαπὰ 

ψὶῦ} ὑν Ὑβογθάομῃ δηὰ υἱῦ ὑῃν τ] ΟΚΘΟΏΘΒΒ. 

8 Απὰ {6 ΒΠΟΥΤΟΙΒ αν Ὀδοὴ ΠΟ] άθῃ, δηα ὑῃογὸ 

αι ὈθΘ ΠΟ Βρυηρ-Γ αὶ :ἃ γοῦ ὕμου Πδαβύ ἃ ῇοσο Β 

ἔογϑῃθδα, δου τοίυβοαβὺ ἴο Ὀ6 δρδϑῃρά. 8 Ηδβδί 

που πού ἔγομη Ὀαῦ ΠΟΥ οΥὐἱϑα πο ΤΏ6, ὁ ΜΥ ἴδμοσ, 

ποὺ τὺ ὑῃθ δοιῃρδηϊοη οὗ τ γουΐῃ. ὃ ΥΥ111 ἢθ 

τούδὶῃ (818 ΔΏρΘΓ) ἴου ον 1 ψ1}} ἢ6 Κοορ ἰὖ ὕο (6 

Θηα 3.6 Βομοϊά, ὑμοὺ δμαϑῦὺ βροόκϑῃ (8); δὈυΐ 

ὕμουὰ Βαδῦ ἀοὴῃθ οὉ]}] {πίηρθ, δη δαδὺ δά ἢν 

ψν.ἷ 

4 ὅοο Ὠουϊ. χχὶν. 1-4, τῇθ 79 δυο γούυγῃ 8 ὑο ι οἱ ὑοα. 
ν ΤῊ ἰδηὰ ἰπ ψΠΟΝ βυοῖ γούυσῃ Ὧδ88 ἴδίκθῃ ρἶδοο : οἷ νυ. 2 

ἐπα, Ὠϑυῦ. χχὶν. 46. Τμὸ βορί., ἢονγονοῦ, ἢ885 τυοριαῃ ἴον ἑαπὰ 
(16 ποὲ δαὶ ιυυοηιαῃ ροϊϊιιἐοα ἢ νὶξ. ὈὉΥ ΟΡ υπΐοη τἱτἢ ἃ ϑοοοπα ἢυ8- 
μαπά; οἵ. Ὠουΐ. χχίν. 44), ψ ῃΐοῃ ἀρτϑοθ Ὀϑύῦοσ τί 0Π6 βοαμυοὶ. 

9.1.0. 88 ΘΑΘΌΣΙΥ 868 ἃ Βοάανὶ ἐγθϑρθοοῦθσ ἱγίπρ ἰῇ νγαὶῦ ἔογ 
ἔγανο όσα. ΕῸΥ " Αγαδίδη,᾽ θ00 οἢ χχν. 94. 

ἃ ὙΨγΗὶοἢ 76]] 88 ἃ γ}]θ ἱπ Μδγο ἢ ΟΣ Αρσγί!, δῃ! ἃ νγϑϑ ΠΘΟΘΑΒΑΓΥ ἴου 
ταδύυγίηρ, ὑἢ 6 ΟΓΟΡΒ. 

“ ΑἸυάϊηρ ΡγορΘΌΪν ἴο (ῃ6 Βυρογῆοσὶαὶ δυποπατηθηΐ οπα τσϑαὶ 

πορὰβ οὐ ρϑηϊΐθῃοθ, ψῃΐοῖ δα {ο]]ονγθαὰ ὑπο τοζογγωδίίοῃ οὗ 
Φοκίδῃ (εἶ. 1). 10).ὕ 

1Ἡὸορ. λαδὲ δεεη, αδίε (οΥ δαδὲ ργευαϊεα). 
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7ιυάαΐ, οοπέγαδίοα μηαυομγαδῖν ιυἱἢ, Ἰϑταοῖ. 

γυ. 6-18 (πῃ νηοῦ Φυάδῃ δηα 15γ86] δο οομέγαδίθ 1) ΒΘΌσὰ 

ἴο ἰηἰγοάμοθ ἃ ὑπουρῃύ ἔογοίσηι Ὀούῃ ἴο ἱϊ. 1-ἰἰ. δ, δηὰ ἰο 

μι. 1θ-ἰν. 4; δῃηαὰ ᾶνϑ ργορδθὶν Ὀθϑη ᾿Ἰηὐσοάπορα ἤογΘ ἔγοσμ 
8 ἀἰογοηξ οοηύοχί. 

6 Απὰ ΥὙδῆνθῃ βαϊα απο τὸ ἰῃ ὑθ ἀδγβ οὗ 

Φοϑίδιῃ ὑμ6 Κίηρσ, Ηδϑὺ ὑμβοὰ βθοὴ ὑμπαῦὺ ψὩ]9 ἢ} Π8ο]ς- 

ὑυγηΐηρ ΙΒΓΔ6] αἰὰ ὃ 8ῆὴ0 ψϑηῦ ὉὃΡ ὉΡΟῚ ΘΥΘΣῪ ΒΙρἢ 

τηοαηΐδίη Δα ὑπ 66 Γ᾽ ΟΥ̓ΘΓΥῪ ΒΡγοδαϊηρ ἴΓθ0, δηα ὕμογθ 

Ρἰαγθά (Π6 Βαυϊού" 7Αη4 1 βαδϊά, " ΑὔοΣ 8ῃ6 δύῃ 

ἀοη6 8}] ὑῃι686 ὑβίηρθ, βῃ0 ψ11}} γούαση ππΐο πιο. Βυΐῦ 

ΒΠ6 τούυσηθα ποῦ. Απαᾶ ἢΟΣ ἔδὶυ ἢ] 685 βιβίοσ Φυ 68 

ΒΔ, ὅγοδ, βανγὸ ὑπδύ, ἴογ ὑῃθ 8016 οαιϑο ὑμδῦ 

Ὀδοκίυτηϊηρ [βγδὸὶ δα οομχη θα δα υ]οσυ, 1 δα 

Ῥαυύ ΒΟΙ ΔΎΎΔΥ, δῃὰ γίνϑῃ δοὺ ἃ Ὁ11}} οὗ αἰνογοθιηθηῦ ;8 

δα γοῦ δὶ] 688 δυάδα ΠΟΙ βἰβίος ἔθαγθα πού, θαΐύ 

ΒΠη0 αἰδθοὸ ψοηῦ δηά μανοα ὑμῃ9 δματιῖοὺύ. 3 Απα [10 

ΟΔΘ ὕο 888 ὑμαῦ ὑπγουρῇ ὑμθ υγδηθοηηθθθ οὗ ἤΘΓ 

γΠογθάουῃ 886 ρο]υΐοα ὑπὸ Ἰδπα,9 δῃα οογαμ θα 

Δ] ΟΣ τὺ βίο δηα τἱῦ βύοοκβ. 19 Απα γοϑῦ 

5 80, νἱ ἢ} 8 β᾽ σἢῦ οὔδηρο. ΤΠῸ Ηθρτγον ἰοχῦ 88, ἐδοι (ἔθτα.) 
»ἰανεάεσί. 

» Οἵ, Ηοιυ. ἰν. 13. 
5 Κδο ὅγχυ., δῃὰ γτηοϑὺ τηοάϑθσῃβῈλ. 109 ΗθΡ}. ἰοχύ 85, απά 7 δαιὺ 

(Ομ ᾿οέΐον αἱ ἔογοητ). 
4 ὅρο Ὠουΐ. χχίν. 1, 3. 
4 8ὃο ὅγτ. Τάγῃ. υϊρ. Τὸ Ηοῦσγον ἰοχῦ, 88 Ροϊη θά, οδ ἢ ΟὨΪΥ 

6 τοπάοσζοα, υαϑ ρ»οϊιμοά υἱέ ἐδ ἰαπά. 



τό ΤΕΒΞΕΜΙΑΗ 

ἴον" 811 ὑμὶβ ἔα 1685 δ υδῃῃ}8 δίῃ ποὺ γούυγηθα υπΐο 

6 ΜΙ ΠΟΡ ψ80]9 Βοασύ, θυύ ἔοι φηθαάϊν, βαϊὺἢ 

ὙδΔΏνΘΗ. 

4 οἵεν οἱ ραγτάοπ απὰ γτεδίογταξίοη, αὐάτο88οα ἰο 71 8γαοὶϊ. 

1: Απα Ὑδῆνϑῃ 8814 υπΐο πιθ, Βαοκίυσηϊηρ [8γ86] 

Βα 7υβ01ῆ6α ΠοΡβϑ ἣν τόσο ὑμδὴ ἔα] 085 Ζυ 648. 

12 (ο, δηα ῥγοοϊαῖμὰ ὑπθ8θ τγοσαβ ὑονγαγα ὑμ6 πογίβ, 

8 βᾶαν, ᾿ϑύυσγση, ὕμβοι Ὀδοϊχεύυγηϊηρ [ΙΒγ86], βαὶ ἢ 

ὙΔΉΜΥΘΩΕ ; 1 ψ1} ποῦ ἸΟΟΙ 1π δηροχο Ὁροὴ γοὰ : ἴῸγ 

Τ δ1ὴ τι οα], Βαϊ ἢ ὙΔΆν ΘΕ, 1 111] ποῦ Κορ (8 ρ61) 

ἔογ ουογ. 8 Οἠἱν δοκηονίθαρθα ὑμὶπο Ἰηἰαυϊν, ὑμδαῦ 

μοι Βιαβϑὺ ὑγϑηβρτοβϑθθα ἀρϑϊηθῦ ὙδῆνΘἢ ἢν Οοά, 

8η64 Παϑὺ βοαύϊογϑα ΠΥ σγαγ8 ὕο βύγδηρβθ (20418) ἈΠ 66 Γ 

ΘΥΘΙῪ Βργθδαϊΐηρ ὑγθθ, δηα ἢαδϑί" ποὺ ποαγκϑοηϑᾶ 

απο ΤΥ σοΐοθ, 8810} ὙΔΆσΘἢ. 16 Βούυση, Ο ὑδοῖ- 

ὑαγπίηρ ΟΕ] άγθη, βαι ἢ ὙδΆν ΘΕ ; ἔογ 1 δὰ ἃ Βυβδηά 

απο γοὰ : 8Πη64 1 Μ11} ὕδκθ γοὰ οπ6 ἔγτοιῃ ἃ οἰΐυ, 

δηα ὕνο ἔγοιῃ ἃ ἔδυην,, δᾶ 1 ψ}}} Ὀσίηρ σοὺ ἴο 

6 30 ϑδορύ. Τῇ ΗδΡ. ὑθχύ 88, δε» ζανἴ688 δὲδέεν ὦ μὐαΐ, πο ἢ 

ϑυρσμοθὶβ δὰ ἱμοοσσθοῦ ΒΘΏ8Θ, 88 ὑἢθ Ῥγοῃοῖῃ δ ΟἾΪΥ ὨΔύυΓΑΙΥ 
6 υπάοτγείοοά οὗ (Π9 δΒυδ)]θοοῦ ἰπ υ. 9, ἢ] 6ἢ, μούγονου, 18 ἰη ἔδοῦ 

ἠοῦ [α6γϑϑ], Ὀυῦ Φυάδῇ. 
» Οοτρ., ἰῃ 1]υδύγαϊου οὗ ὑΠ6 γοϊδυϊνθ βθθη89 οὗ ὑπὶ8 θχργϑββίοῃ, 

Ἐν :οῖ.. χνὶ. δ], δ2 ; αἰβο ὅθῃ. χχχνιῖ. 26. 

ο ΗθΘΌ. οασμϑ8ὲ τῖψ σομμίοηαηοῦ ἰο 7αϊὶ. 
4 ΗἨδΌ. ζποισε Οἱ χίν. 20, 

ὁ 30 ϑορύ. υϊ. Τῇο ΗθΡ. ὑθχὺ 88, ψέ ἤδυε. 

1,6. ΟἿΪῪ 8 ἔονν, ΟΥΓ, 88 [βϑῖδῃ σου] βὰν (6... χ. 22, χχν. ὅ), 
8 "τοιηῃδηΐ,᾽, ννἢ}} δοοορύ ὑπ οΥἶογ, δἀπὰ 8ὸ Ὀ6 Ὀγουρῃῦ Ὀδοκ ἴο 
Ζίοιν 

ζς 



ΓΟΗΑΡΤΕΙΝ ΠΙ. τ1τ-τὸ 17 

Ζίοῃ : 1δ δηα 1 ψ1}} σῖνο γοὺ ΒΗΘΡΒΘΓΟΒ δοοογάϊηρ ὕο 

ΓΔ] η6 Ὠοαγύ, ΒΟ 8}}4}} ἔθοα γουδ τὶ Κηον]οᾶςθ 

86 υπαογβίδησίηρ. 156 Απα [ὖ 81.841} οοΐὴθ ὕο ρδ88, 

θη γὸὺ Ὀ6 τυ 1] 0110α δηα ἱπογθαβθθα ἴῃ ὑμο ἸΔηα, 

ἴη ὕῃο80 ἀΔγΥ8, βαϊ ἢ Ὑδῆνθα, ὑΠΘ Υ 8841] βαι. ΠΟ ΣΟΥΘ, 

“ΤῊ δὐῖκ οὗ ὑδθ οογθηδηύ οὗ Ὑδῆνθι ᾿; πο ΠΟΓ 

Β114}} 1Ὁ ὁΘοπ16 ὕο ΤΠ : ΠΟΙ ΠΟΥ Β}}8}} ὑ 0. ΓΘΙΆΘΙΔΌΘΥ 

ἴῦ ; ποῦ 8881} ΠΟΥ͂ Τηΐ88 1Ὁ ; πο ΠΟ Γ᾽ 88}}8}} 1Ὁ ὈΘ 

866 ΔΗΥ͂ ΠΊΟΓΘ." 

7λὲ μιιΐιγε σίογῳῃ οἱ ὕεγιϑαΐοηι, ἵη ιυὐλοΐ, σμάἀαΐ, α8 
ιροῖΐ αϑ 18γαοῖ, 18 εἰἰξτηναίεῖψ ἰο 8δαγε. 

117 Αὐ ὑπμπδῦ ὑ1π|6 ὑΠ6Υ 8}4]] 081] Φογυβαίθιῃ ὑ89 ΓΟ Θ 

οὗ Ὑδῆνοι ; δῃὰ 411 86 πδύϊσῃβ 8881} θῸ ραύβογοά 

υηΐο 10, θοοδυβο οὗ ὑῃθ ἢδηη6 οὗ δῆμοι, ο 96γυβα- 

θὰ :9 ΠΘΙΠΘΥ 88}8}} ὕΠ6Ὺ ὑγαὶκ ΔΩ πλοῖο δἴοσ ὑἢθ 

Βῦα ΟΓΏΠΘΒΒ οὗὨ ὑμὶν ον] ποαῦὺ. 18 1ῃ ὕὑμοβο ἀδΥ8 

(η6 ἢουβθ οὗ Φυάδῃ 5841} σσαὶκ σὶῦὰ ὑμ0 ουβο οὗ 

ΙΒΥΒ6Ι, δηα ὕπον 88}8]}] οοΐὴθ ἰορούμοσ ουαὖὐ οὗ ὑῃθ 

ΠΟΡ ΘΟΥΠΥΤΥ ὕο 86 Ἰδπα ὑμαῦ 1 σαν ἴοσ δὴ 1 ῃοσὶ- 

ἴδηοθ υηὖο ψΟὺΣ ἔδύμοιβ. 

5. 1}. ὁλα  δλρλενὰ νοι. Οἱ. χχὶϊ. 4. 
ὉΑ νἱβῖ0]9 βυτωθο] οὗ Ὑδῆνσθ Β Ῥσθθθῃοθ, δυο 88 ὑῃ6 ατγῖκ, ψ ἢ] 

ῃοῦ Πθη ὈΘ6 ποϑαϑα. 
ΤΠ δορί. ἄοθβ ποῦ ὀχργϑββ ποθ σνογάβ. ὙΠῸ ὅϑ'γσ. οὐηἱίβ 

ἴο Φογυβαίθγω ᾿ δίοσϑθ, νυ ἢ 8 οογίθίην τοάυπάδηῦ δέξος " υπο 
10.᾽ 

2 



τ8 ΤΕΕΕΜΙΑΗ 

Ποιυ Υαδιυνοΐ᾿ 8 σγασίοιιδ ρῬιΥΡοδ86 ἰοιυαγάβ8 Ητ᾽δ Ῥοορῖδ 

μαά δοοη ἐγιωίγαίοα (ἐδ 6 δοηιιοῖ ἰο 111. 1--δ). 

19 Ὑρῦ 57 δα βαϊα, Ηον (ρδα]ν) 1} 1 ὑγθαῦ ὑῃ 69 

88 ἃ Β0η," δηα ρῖνθ ὑῃθ66 ἃ ρ]θαβαηὺ ἰδηα, ὑπ6 πχοϑῦ 

Ὀοδαυΐθουβ πογιΐαρο οὗ ὑπο πδύοηβ Ὁ δηα 1 βαϊά, 

Υο ΥὙ}11] 64}1] πο, ἍΜΥ ἔδύμογ,᾽ δῃὰ ψ|14 ποὺ ὑυγη Ὀδοῖκ 

ἔγουη ζο] ον 6. 39 Βυὺ ἰτυὶν, (45) ἃ ψοιδῃ 

ἀεοραγύθυ ἢ! ἔδυ] β9}ν ἔγοιη ΠῸΓ Ἰονοῦ," 80 ἢδᾶνθ γθ 

αἀοα]ῦ ξαὶυ ]688}ν ἀραϊηϑὺ τλθ, Ο μουβο οὗ [8Γ86],: Βα 10} 

Ὑδθνθῃ. 

7:}λ:ὲ γγορῆοΐ γρίοίιιγε8 σιααΐ, τοίιγηῖηρ ἵν ροπτίοησο 

ἰο Υαλιυοΐ. 

1.Α σνοΐοθ 18 Ὠθαὰ ὑροὴ ὑπο Ῥᾶγὸ μοϊρῃίβθ, 086 

νορίηρ οὗ ὑδθ βιυρρ)ϊοαύϊοηβ οὗ ὑμθ οι] άγθη οὗ 

Ιβσδϑὶ; Ὀθοδῖιβοὸ ὑπον βᾶνθ ρογνογίθα {πθὶγ ψΑΥ, 

πον ᾶνθ ἔογροίίζθη Ὑδῆνοϑι {πος αοαά. 233 ΄΄ Βο- 

" Ἰηἰγοάποίηρ 8 ἐποιρθῦ απο ῃοίϊο ἕο 111. 1-Κὃ (οἷ, 11. 2] αἴίον 
ἱ:. 20 ; Απι. ἰϊ. 9 δέου 1]. 6-8), οὗ τ] ο ἢ {Π|8 νόγβο, ἐξ βϑοιηβ, τῦδϑ 

οὔθ ὑΠ6 ᾿ἱπητηθαϊδῦθ Βοαιθὶ. 

Ὁ ῊΘΡ. δεέ ἐδμεε αηλονιῷ 80Ή.8, ἰ.6. (πὰ, ΟΟσΏ1}}} ἐγϑαῦ ὑπ86 88 
8. [0}} μοῖγ. Ψυάδῇ ἰβ δή ἀγθοβϑοα ἤθτθ 88 ἃ ὑγοϊηδῃ ; δηά, δοοοσά- 
ἴα ἴο δῃηοϊθηῦ Ἠοῦγον αν, ἀδυρῃίοτβ ἀἰὰ ποῦ ἱπμουὶῦ τ ὐῦ ἢ ὉΠ ΟῚΓ 
ὈγΟΥΠΘΓΙΒ ; οἷ. ΦοὈ χΙ δ. 16, γγογο (Π 6889 1Β ποθ 88 δὴ ὀχοορίίοῃ. 

“ Οἵ, Ἑχζοϊς. χχ. 6, 1δ (ἡ π6 δεαμέν οἵ 4}1 απ ᾽). 
4. 80 ΗΘΌ. ἐοχί, βορί. : ΗΘ. τηᾶγρ., τλϑὴν ΜΗ͂8Β., Τῆου υἱὲ... 

εὐὐῖ!. 
5 ΗΘ. ἡγε. ὅου. 1. 
{ Φογϑθιηίδη δά άγθθδθοθ σι ἢ Πότ ὃν ὑπὸ παϊίομαὶ πϑῖθ οἵ 

“[βγδθ} ἢ : οἷ. υὐ. 21, 23, ἱν. 1:1. 26, ν. 15, χνιϊ, 6. 
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ἔστη, Ο Ὀδοκίυγηϊηρ, ΟΠ] ΓΘ, 1 111} θα] γοὺγ Ὀδοὶκ- 

ὑυτηΐηρβ.᾽ ᾿ΒοΙοΙα,"} γγὸ ἃΓ6 ὁ0π16 υηΐο 66 ; ἴον 

ὕμποι δύὺ δῆσαι οὐῦ ἀοα. 33 ΤΥ [ἢ νδίη 18 [086 

ΒΟ ΠΑ ]Ρ ἔσομα ὑμ86 8}1118, 089 ὑστυῦδ οἢ ὑπο πιουη- 

ὑδῖη8 :ἃ συν ἴῃ ὙδηνΘἢ οὐγ αοα 18 ὑπο βαϊνδύϊοῃ 

οὗ 18:86]. 35 Βαύ ὑπο βῃδιηθίαὶ προ δύῃ ἀονουγοα 

0η6 ἸΔΡΟῸΓ οὗ οὔ ἔδύμοιβ ἔτοιῃα ΟΌΓ γουΐῃ ; ὑμὶν 

βοΟ ΚΒ δηα ὑμ 6] ΒΟΓΟΒ, ὑΠ|6}Ὁ ΒΟΏΒ δῃηὰ ὑμοὶγ ἀδυρηύθυϑ. 

36 Τ1,οὐ 8 1ἰΘ ἀον ἰῇ ΟΌΥΓ ΒΠ8π)60, 8η4 ]Ἰοῦ οὔ οοη- 

Γι ΒΙΟΠ. ΟΟΥ̓́ΘΡ 18 : οΟΥ γ)7ἷδι δ ΒΠη64 ἀραϊηθῦ ὙΔηνΘἢ 

ΟΌΓΡ αοα, ψὸ δηᾶ οὔὖὖὺν ζδύμουβ, ἔγοταῃ οὔὐγ γουΐῃ ὀνθῇ 

υαηΐο 18 ἀΔΥ ; δηα γὸ μᾶνθ ποῦ βοδαυκοηθα υηΐο 

[86 νοΐοϑ οὗ Ὑδνϑα οὐ αοα. 

γαλιυσοῪ 8 τορῖψ ἰο ὕιμα᾽8 τυογάβ: 1} σιααΐ, 18 ἐγεΐν 

ρ»οποηξ, ἰδ6 λοαίδοη, τον ὃ δγοιρἧΐ ἰο οιη. 

γαλιοοῖ, αϑ ἰδεῖν Οοά. 

ΓΝ. 11ὲ ὑπου τούυτηοθθὺ, Ο [βγδο], βαι ἢ Ὑδανθῃ, 

γϑᾶ, τούυγηοϑὺ υαπὖο 26 ; 8η4 1 ὑμοὰ ριιϊύοϑὺ αν ν 

5 ΤΏ ρῥγορβδοῦ ρυΐδ ἱπῖο ὑπο τωουτῇ οὗ ἀ8ῃ τνοσαβ οὗ ρϑηϊθηοθ 
διηῃα οοῃἤοαβίοῃ. 

θ βοὴθ ΨΟΣὰ δρρϑασβ ἴο ἢδνθ ἀγορρϑὰ ουῦ Ποτο, ψΐο ἰ8 
ΒΌΡΡ θα Ὁν οοη͵θοΐυγο. ΤΏ6 Ηδθ}. ἢ88 βίαν, ἐπ υαΐη ἤγοηι. 

5. Οὐ, δε ἐδγοησς. ὙΠῸ δ᾽] υβίοῃ ἰβ ἴο [Π9 ποθ οΥρΊθΒ δοοοϊη- 
Ῥϑηνίηρ ὕπο ἰΔο]αίσουβ οὐδ᾽ οοἸοταῦθα οὐ [πθ τοουπύδίπϑ (ΗΒ. 
ἷν. 18, ΕΖοΙκ. νἱ. 183): οὗ 1 ΕΠΡΒ χν]. 26-290. 

ἃ ὅ0 Ὑἱἢ ἃ οὔδηρθ οὗ ὁὴθ ροϊηῦ. ὙΤῆο ΗθΡ. ἰοχέ, 88 ροϊηὐθα, 
Ἦ88, ἐδλε ἐμηκεῖξ ἰδὲ πιοιιγαΐη8. 

941... Βε6]. ἢ'θο χὶ. 13, Ηομβ. ἰχ. 10. 
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Ὁ αούοβίθ Ὁ]9 ὑπίπηρθο ΓΟ Ὀοίοτθ π|θ, 8)η6α ἀοβῦ 

ηοὺ 8ΠΟ6ΘΥ .Ὁ3 δηα ἴἴ ποὺ βιυοαγοϑύ,  Α5 ὙδΆν ἢ 

᾿νοῦ, ἴῃ ὑσαύμ, ἱἰπ ἡπαροιηθηῦ, δπα ἴῃ τἱρῃύθουϑ- 

ΘΗΝ 9 θη ΜΠ] πῃ ῃδύϊοηβ Ὁ1088 ὑβοιηβοὶνθθ ὈΥ͂ 

ῃϊτη, 8η6 ἴῃ Ὠἷμπὴ Ὑ1|1 ὑῃον ρίογν. 

1οὲ συάχαΐ, δορίη, α ποιυ ἴΐε6, δοίογο ΤΦ ἐδ ἰοο ἰαίε. 

8. ἘῸΡ ὑδὺβ βαϊύῃ Ὑδῆνοι ὕο ὑπΠ0 τηθη οὗ Ψυάδῃ 

διηα ὕο Ψογυβδίθιη : Βγϑδαὶ ἃ σοὺ ἴδιον σΤΟΙΠΩ͂, 

δηα βοῦν ποῦ διηοηρ ὑΠΟΓΠΒ ;9 8 ΟἸΓΟΙΠΊΟΙ86 ψΟΌΓΒΟΙν 68 

ἰοΎ Βανθα, δηα ἰδ αυγαὺ [86 ἔογθβκίηί οἵ γόυσ 
᾿μοαγῦ, γθ τηϑῃ οὗ δυάδῃ δῃάᾶ ἱπμαθι δηΐβ οὗ ογιβα- 

ἸΘΤΣ τ Ιοδὺ ΤΩΥ͂ ΡΥ ρὸ ἔου Π1Κὸ ἢγο, δῃα Ὀυση, τ 0} 

ΠΟΙΘ ἴο αυθη0ἢ 10, θθοδῦβο οὗ {86 οὁΥ]]} οἵ γουγ ἀοίηρΒ. 

8.1.0. ἔαϊβδο ροάδβ, ὑποῖγ σγἰύθβθ, ἰσῆαρθθ, οἴο. Οἵ. Εζοῖς. ν. 1], 
ν. 20 ; αἰβο (16 Ηδθ. ὑϑίπρ ὑῃ6 βαπ|6) 1 Εἷπρβ χὶ. ὅ, 7, 7ϑγ. νἱΐ. 
40, ΖοοΉ. ἰχ. . 

Ὁ Τῆι ϑορῦ., [ο] ονγοὰ Ὀγ Επν., Ηἱχ., Οἤθνηο, τοϑϑ, απ {7} ἰδοιι 

ριυίοδέ αἰραν ἐδ ῃ αεἰεδίαδιε ἐμέπρο οὐ οὗ ἐδν πιοιμΐ, (Ζθοῆ. ἰχ. 7), απὰ 
ἀοϑέ ποῖ ιυυαπεν ἤγοηι δεΐογε Ἠκέ. 

5 Οοπίτγαβῦ ν. 2, 188. χῖΙν!]. 1. 

4 1.9. Ποὺ ψ1}} χίνο ῥγοοΐ οὗ Ὀοίῃς Ῥγοσβῃ ρΡο.Β οὗ Ὑδῆνοῃ ὈΥ 
υϑὶηρ ΗΒ ΠδΙῺΘ ἰῃ τὶβΐη Ὀ]Θβδίηρβ ὉΡΟῚ ὑπθγωβοῖνοθ (806 188. 
ἴχν. 16; δῃὰ οἴ. Βυνὴ ἱἱ. 4). 

51.0. ῬΥΘΡΑΙΘ νοὺγ Ὠϑασῦ Ὀσοροσΐν ὕο σϑοϑῖνϑ ὑῃ96 βοϑὰ οὗ ποῦν 
τοϑοϊυζίουβ. ΟἿ, ἔογς {Π0 βγβὲ οἰδιιβο, Ησοβ. χ. 12. 

{ 8ο ϑὅυσ. βορῦ. (ὰ.): οὗ. Ὠθϑαῦ. χ. 16. Το Ηθργον ἰοχὺ 
Ὧ48, ογεδκίηϑ. 
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(2) Οἤδρβ. ἱν. 5-νἱ. 30 

Τα αργργοαοΐίηρ )μασοπιοί. Τῆς [06 ἰδ αἱ (δε ἄοογ ; 

απὰ σιάαλ᾽ 58 ̓οοαϊοδϑη688 απ δίῃ αγὸ τυογἰληρ 

ομξ ἰδεῖν παΐξωγαΐ σοπδοφιοῆσοϑ. 

ΤῊΘ ΡῬΓΟΣΔΪΏΘΠΟΘ ἰπ (8 ὈΓΤΟΡΏΘΟΥ οὗ {ῃ6 ἴοθ ἔγοσῃ ἐδθ 

ΠΟΙ (οὗ, ἱν. 6, νὶ. 1, 22) τηδῖκοβ 10 Ῥγοῦθ 6 ὑμπαῦ ἰῦ ἰ5 βοσωθ- 
νγδὺ Ἰαΐου ὑμδῃ ἰἱ. 1--ν. δ, ἰῃ ΘΟ ΠΟ δύο ϑρθοῆο ἀδϑαρσος 
15 τοΐοσσοαὰ ἴο. Τῇθ ἔοθ σοση Ψογοσηΐδῃ Ὠδα ἰπ τηϊηα ἤθη 

6 οὐρα }]ν ἀο νογσθα 86 ῬΓΟΡΏΘΟΥ γγὰ8 ἴῃ 811 ὑγορδΌ Ἕν 

(μῃ6 ϑογιμίαηβ, ἃ ἃ δημα ἤθγοθ Ῥθόρὶθ, στ οβθ ὑΓΟΡΘΡ 
ΠοΠῚΘ γγ88 ΟἹ 26 ποσί οὗ ὑπο Οὔγίσηθα, θυῦ γο οὔϑῃ τηϑαθ 
Ῥγϑαάδίοσυ ἱπουγβίοηβ πο αἰδβίαηῦ ραγίβ, δπα σῆο δοίυ]]υ, 

Ἡδοτγοαοίυμ 6118 υδΒ (:. 106ὅ--8) ονοσσϑη Ὑγοβίθσῃ Ἀβδία δὖὺ δρουΐ 

θ2ὅ Β.σ., διὰ δαναποθα ὑβγουρῃ Ῥαδ]θδύϊηθ 88 ἔδὺ 88 Αβῃ Κοίου, 

ἱηύθηαίης ἰο ᾿ηνϑάθ συρύ. θη, ἤοῦγονθσ, ὑΠ0 ΡΓορΡθοΥ 

νγαϑ οοσημ τ ὑθα ἰο εὶς, δηα, 65 1ὺ τγοσθ, σϑ- αϊ θά, ἰη 604 
(809 δῦονϑ, Ρ. ὅ), ὑῃθ ἀθβοσίρύζοῃβ σοῦθ ῬὈγοΟΡΘΌΪΥ ἱπίθηαρα 
ἴο τοῖος ἴο ὑπ0 ΟἸΠδαϊάδϑθδηβ, γγῇο ἰῃ ὑῃὴ6 ἰηίοσναὶ πδαὰ Ὀθοοσὴθ 

Ψυάδῃ᾽ 8 τωοβὺ ἔοστωϊάδ]θ ϑθταν, ὑ80 Ῥῃσγαβθοίοῦν Ὀθίηρ 
ῬΟΒΒΙΌΪΥ τηοαϊῆρα ἰῃ ρμασγίβ, 80 88 ὕο ὈΘ τοσθ βυϊία]θ: ἐμ 

“Ποπ᾽ δηὰ “Ὠαἀοβίσζουου οὗ πϑύϊομβ ᾿ 'π νἱ. 7, ἴοσ ἱπβίβῃοθ, 

ΔΙΘ ὑθσϊωβ σϑοθ δΡΌΠΟΔΡΙΘ ὅο δ ἱπαϊνάυδὶ ᾿ἰοδάάοσς Ιἐκ9 
ΝΟΡΟΘΒΔΏΘΖΖΘΡ ἤδη ἴο 8 Ὠοσάθ. 

Α [οὐ [τοπι ἐδα πογί 18 οὐ δΐδ τῶν, απὰ ιυὐ ἐγε ἴοηρ 
ΛΠ ἐπα οοιιπέγῳ ιυἱἱδι ἀἰδηιαψ. 

6 Ῥροϊαγθ γο ἴῃ Ψυάδῃ, δηα ἴῃ Ψογυβαίθηι ρα] 1Βἢ 

ἴῦ ; 8Π6 Βᾶν, ᾿ΒΙοΥ γὸ ὑμο ὑσυχηροῦδ ἰῃ ὑπο Ἰδπᾶ : 

δ Ῥτοροσῖν, ἐδε ἥογι. 80 αἰσψαγβ. Ηργο 88 ἰδθ δἷρτιδὶ οἵ 
Γ. 
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ΟΥΥ δἰουὰ δῃά βδαν, “"Αββϑι]θ γούγβονοβ, δηα Ἰοὺ 

ὉΒ ρὸ [ηὔο ὑδ6 ἔογυ θα οἱὑ168.᾽ ᾿ 51.1Ὁ ὑρ ἃ βύίϑδη- 

ἀαγαβ ἰοναγα Ζίοῃ ; Ὀγηρ (γοῦῦ ΒΟυΒΘΠΟΪ]48) ἰηὔο 

Βαΐοῦυ," βύδυ ποῦ : ἔογ 6Ὁ]} δὰ 1 Ὀσησίπρ ἔστοπὶ ὑἢ6 

ποΐῃ, δῃα ἃ ζτοδὺ ἀοδύσυούίϊοη. 7.4 Ἰἴοῃ ἴβ 306 

ὉΡ ἴτσομι ἢ18 ὑοῦ ; δηὰ ἃ ἀθβίσουογ οὗ πδύϊοῃβ 18 

ΟἹ 18 ψαγΥ, 6 18 σοῦθ ἔοσύἢῃ ἔγουῃ Ὠΐβ Η]80θ: ὕο 

ΙΏΔΚΟ ἣν ἰαπα ἃ ἀοβοϊδύίϊοῃ, δῃὰ ὑμαῦὺ ὑῃγ οἱ 168 

9 Ἰαἰα νγαβύθ, σι βουῦ ᾿πμδοϊδηῦ. 8 ΕῸΣ ὑμὶβ ρίγα 

γοὰ τὶ βδοϊζοϊούῃ, νγ81}}] δῃᾷὰ ΠΟῪ]: ἔοῦ 86 ἔθγοθ 

ΒΏΡΟΣ οὗ ὙΔΗν ἢ ἰ8Β ποὺ ὑυγηθα Ὀ8ῸκΚ ἔγοπιὶ ὑ8. 

9 Απᾶ [Ὁ 5888]1] οοἴὴο ὅο ρ888 ἴῃ ὑμαὺ ἄδυ, βαϊνῇῃ 

ὙδΔΏνΘΙ, ὑμαῦ ὑπὸ μοαγύά οὗ ὑῃ6 Κίηρ 888}} ρϑσίβῇ, 

δηα 0Π0 ποαγὺ οὗ [Π6 ὈΓΪΠΟΘΒ ; δηαᾶ {86 ρῥγίϑβίβ 8}4}} 

Ὀ6 ΔρΡδὶϊϑά, δηὰ ὑμὸ ρῥγορμοῖβ 8881} Ὀ6 διηδΖϑα. 

10 Αῃα μον 88}8]] βᾶύ,} ΔὮ, 1,ογσα ὙδΏνΘ, βυγοὶν 

5.ΑΒα νϑυ-τ τὶς ἴο συϊάο [δ9 ζυρσίυὐνο8 ἴο ἃ Ρ]409 οὗ Βαίοϑύν. 
Ὁ ΟἿ, 186. χ. 81] ΒΩ. 
95 ἨΗθΘΌ. δργεαοΐ (οΥΣ δγεακῖησ) ΑἸ οχργθϑδίοῃ ὑϑϑὰ ἔγθα θην ὉΝ 

7} ογθυιδῃ δηὰ οΟὗΠΟΣ ψσιΐοσβ οὗ ὑῃ9 βϑιὴθ δῷὸ (συ. 20, νἱ. 1, 14, 
ν ". 11, 2], χ. 19, χὶν. 17, χχχ. 12, 1, χ]νὶ!. 8, δ, 1. 22, 11. δά ; 
1δτη. ἰϊ. 11, 13, 111, 47, 48, ἱν. 10). 869 αἰϑο Δπ. νἱ. 6 ; 18. χχχ. 
26. (ΕΕΥ͂. δβοσωρίξγηθβ " ἀοδίσιυοίζου,᾽ “Ὠυχ,᾽ οΥ, ἰῃ Ατσω. νὶ. 6, 

“ ΔΙ οἰοι.᾽) 

ἀ 1.6. οὐΐποῦς ὑπὸ ᾿ῃ ο]Π ἔζθῃοθ (ν. 2] ; οἵ. Φ0 χίϊ, 24), οσ {89 
σουζδῶθ (Δ. ἱἱ. 16). 

4 βο ἢ ἃ β᾽σῃῦ σμδηρθ: [89 ἔδ᾽90 Ῥγορῃοίβ οὗ συ. 9 (σῇο 
ἀθοϊασθαὰ ὑμαῦ πον βροῖκο ἴῃ ὙΘΏνΘἢ ΒΒ ΣΔΣη6), θη ὕὑδον 800 
{πον ῬΤΟσηἶθο5 οὗ ρϑβοοὸ (νὶ. 14, χὶν. 13, χχὶϊ. 17) Ὀοοαὰ Ὁν 189 
ονθῃΐ, Μ|1 σοργόϑοῦ ὙδΏνΘἢ ἰοσ βανίημ ἀθοοῖνοα πθσ. ΤὮΏΘ 
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ποὺ μαβὺ στοῦ αἀθοοῖνθα ὑ}}18 ρϑορίθ, δπα “ογιβδ- 

ἴθ, Βαυίηρ, “Υο 818]] ἢδνο Ῥθ806 : ̓  ΏΘΓΘΔΒ [80 

ΒΟΌΣ τοδομϑῦ ουθὴ υηΐο ὑδῃ0 Βοι].᾽ 

1 οδογέρίϊοη, οἱ ἐδα οποηνν 8 αρργοαοῆ. 

1: Αὐ ὑμδῦ {ὑἰπη6 88}8}]} 10 Ὀ6 Βαϊα ὕο 018 Ῥθόρὶθ δῃὰ 

ἰο ΦΔογυδβαίθιῃ : Α ρἱονίηρ νη" ἔσοπι ὑπο ὈδγΘ 

Βοὶσίβ ἰῇ ὑπὸ ὑ] θη θ88 (οοιμθῦ) ὑονγασαὰ ἢ 

ἀδυρῃύον οὗ τ ρϑορῖίο, ποῦ ὕο ἡ] ΠηΟΥ͂,, δηα ποὺ ἴο 

οἰοδηβοὺ ; 13 8. ψηα ὕοο βύγοῃρ ἴοσ ὕμοβθ ὑδίηρβ 8}}4}} 
ΘΟΙΏΘ ἴοῦ 29 : ΠΟῪ Ψ1 1 8180 γσϑᾶβοῃ ἢ} 6 οϑ860 σι ἢ 

{Θὰ 5 13 Βρῃο]ά, 6 οοιηϑῦβ ὉΡ 88 οἱουᾷβ, δηὰ 

ΗΒ ομαγίοίΐβ ἃτθ 8ἃ8 ἃ ΕΠ ΜΠ: [18 ΠΟΙΒΘΒ 8ΓῸ 

Βν οΣ ὑμ8ῃ θαρΐοβ ἃ “οΘ υαηΐο ὰΒ! ἴοΟΥ γἷ|΄λ 8ΓΘ 

ΒΡΟ Θά. 14 ῦαβῃ ὑπίηθ μϑοαγὺ ἔγοπι ψ]οκθάηθθβ, Ὁ 

ϑογυβδίοση, ὑμαῦ ὕμοιι πηδγοδῦ Ὀ6 βαυθα : ΠΟΥ ἰοηρ 

ΗΘ. ἰοχί, 88 ροϊηὐθά, 88, Απὰ 1 δαϊὰ ; Ὀυὺ ὑπὸ νογάβ ψῃ] οἢ 

ζοῖουν δῖὸ υπδυϊΐα]ο ἴῃ Φοχγϑχαΐδῃ Β τηουΐῃ, το πϑνοὸσ υὐογοα 

ῬΓγοιλῖβοθ οὗ ρϑϑοθ ἱῃπ Ὑδηνθ ἢ Β Ὡδιηθ. 
8. Το. 8 Βοοσοβίηρ δηὰ ἀοείσχυοίενο βίγοςοο (οἷ. χνΙ!. 17; ΦΟΌῚ. 

190)... Εἷς. ἤθσοὸ οὗ ὴ6 ἱῃηνϑδάοσς. 
» Βυΐ, 10 ἰ8 ἴο Ὀ6 υπαογείοοά, ὕο βτνθθρ νἱοἸοηον ασσαν. ΤΉγοβῆῃ- 

ἱπρ- ἤοοῦβ ἴοΓΘ ΘΟΤΏΤΊΟΩΪΨ ἰδ οὐὖ Οἡ Θχροβϑά, οἰοναῖθα ρίδοθβθ, 
ὙΏοτΘ 6 τἱὶμὰ οοὐἹὰ Ὀἱονν [9 ἙΠΘΕΗ͂ αὐνὰν (οἴ. Ηοα. χὶϊὶ. 3): 
Ἡ, ονόνοῦ, ὑῃ9 νὰ τγδδ ὕοο νἱο]οηῦ, ἰῦ νου], 88 πῃ [Π0 οδ80 

Ὦθτθ Ρἱοθυγὸα ΌὉΥ ὑπο ῥγορῃοῦ, Ὀἷονν ἄν ὑΠ0 ΘΟΓΏ 88 τ 0}]. 
- 9 Αῃᾶ, ἰῦ ἰδ ἱγρ] θα, οσοηνίοῦ ὑμθτὰ οὗ μανίης ἀοῃθ τος, δπα 
Ρυπίβῃ ἔμθηι Βοςοσαάϊζηρὶν. 

ἃ ῬΓΟΡΟΥ͂Υ, 9γ7οη8,--- αι Ἰασρθ δηα πηα]οδύϊο βρϑοὶοθ οὗ νυἱῦυγθ 
(Ονρο 1εἱνυμδ)ὴ, ΝΟΥ δουπάδηϊ ἱῃὰ Ῥαιθδῦθθ. Κβο αἷναυθ. 960 
Τεδίσοσ ΒΒ Ναίωγαὶ Ηΐϑίονυ οὐ ἰδὲ Βίδιε, Ρ». 1731., 176. 



24 ΤΕΒΕΜΙΔΑΗ 

Β.4}} ὑῃγν ὑδβουρσῃίβ οὗ πδυρ ύϊηοθβ Ἰοᾶρο σύμ] 

ὑηθ90 8 16 ΕῸΣ Πδυῖκ ! οπθ ἀροϊδγοίῃ ἔσο δη," δηα 

ῬΓοοΙαμαϑύ ὑγοῦ}]6 ἔγοσῃ ὕμο τηουηὐδί 8 οὗ ΕἸΡῃΓαὶπὶ : 

16 χη ψὸ στῃϑῃύοῃ ὕο ὑδθ ἢδύϊοηβ , Ὀ6Βο]ά, ρυθ] 8ἢ 

ΘΟΠΟΘΓΠ Ως ογβδιθια, (ὑμ80) τγαύομοσβὺ 8.6 οοπϊης 

ἔτοια ἃ ἴδ οουηΐσυ, δηα μᾶγνθ ρίνθῃ ουαὖ 6] νοΐοθ 

δραϊηδὺ ὑμο οἰὐΐοβ οὗ δυάδι. 1748 Κϑθρϑῖβ οὗ ἃ 

β61α δ΄ῖθ ὕδμου δρδίηβὺ 6 τουπμα δρουῦ ; Ὀθοδϑῦβθ 

ΙῺ6 δίῃ 80 αἀθῆρα, βαϊῃῃ Ὑδνθῃ. 18 ΤΥ. γᾶν 

8 ὑγ ἀοίηρβ πᾶνθ ῥγοουγθα ὕμοϑθ ὑμίηρβ υηὔο 

0Π66 : ὑ818 18 ὑ ν ψ]Ἱ ΚΘ ΠΘ88 :9 ΒΌΓΟΘΙΥ ἰὕ 15 Ὀϊύοσ ! 

ΒΌΓΟΙΥ 1 γϑϑοιθῦῃ θυθὴ απὐο ὑμῖπο ᾿ϑαγύ. 

Τ ργορῆλεί, δροαΐῆηρ ἵπ ἰδ Ῥεοορίε᾽ 8 παηιε, ἀοϑογὶδ68 
ἰδ.6 ἰοΥγοῦ ιυδτοῖ, ἐδ γεϊϊ8 ἐπγοιυρῖ, ἤηι 

αὐ ἰδ6 γγοδρεοοί οὗ ιυαΐ. 

19 ΜΥ ῬΟΎΘΙΒ, ΤΥ Ὀονγοὶβ ἃ 1,οὐ τὸ ψεδο ! 

ΤῺ ν8}158 οὗ Ὧν Ἠθαγὺ [5 Τὺ Ὠθαγὺ τιοδηθῦ 8] 

16 1 [ οδηηοῦ ΒΟ]α ΙΩΥ̓ Ρ6806! Ὀθοδῦβθ ΠΥ Βοὰ] 

5 Τὴ (δ9 ἔαρ ποσίῃ οὗ Οδδδδῃ [υἀρ. χν δὶ. 29). 
ν ΕἿρ. ἴογσ δεϑέορενγδ. 
5 1.9. [09 ἔγυϊξ οὗ (ἣν νυ οἰκϑάηοβδ. 
ἀ ΤῊΘ “ ὈοτΟΪΒ ᾽ ἰῃ Π9 ρΘγομοϊοαν οὗ ὑμ9 Ηθθτονβ, δῦϑὸ 89 βϑϑαῦ 

οὗ ἀθορὶν ἴοϊῦ ϑεμούΐοῃ : οὗ. 188. χνὶ, 11, [χὶϊἱ, 16; Οδαΐ. ν. 4; 

76Γ. χχχὶ. 20. 
9 1.0.1 ἔθθ] τὰν ϑαγὺ Ὀθαϊϊηρ δραϊηδῦ ἰμθ. Τῆο Θχοϊδηημδίϊοηβ, 

ζο] ον Ο9 δμοῦμοσ, Δγθ οχργϑβδῖνο οὗ ὑπ ϑυχούϊζοη ὑπᾶοσ ψ  οἢ 
[9 Ῥγορῇῃοῦ Ἰδῦθουζσβ. 

{ἨΘΌ. ἰο πιὸ (οἴ. ἴον (89 ἰάϊοτῃ 2 Κίηρβ ἵν. 27 ΗΘ. ; 188. 

χν. 4 Η965.). 
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μϑαγϑῦβδ ὑμ9 βουῃᾶ οὗ ὑμο ὑγυπιροῦ, ὑπο δῃουῦύ οὗ 

Ὀαύ]6. 39 Ὠθοβύγσυοϊοη ὕροὰ ἀοβύγυούοην 18 ὈΓῸ- 

Οἰδί πηθα :9 ἔογῦ ὑμο ψ80]6 ἰαῃπᾶ 18 βροϊϑᾶ : βυσάθηϊν 

ΔΘ ΙῺΡ ὑθηΐβ ΒΡΟ]164, 1 ἃ τηοχηθηῦ ΤΥ οΟυγύδ᾽ 514 

31: ον Ἰοηρ Β8}8]} 1 βοὸ ὑμθ βίδηδαγα, δῃηὰ θα ὑῃ9 

ΒΟ.Πα οὗ ὑπο ὑσυταροῦ ξ ̓  

716 γοαϑοπ οἱ ἐΐ686 ιτῦο68. 

35 ἘῸΓ ΤΥ ῬΘΟΡΪΘῸ [8 ἔοο βη, ὕμον ΚποΟῪ ποῦ [6 ; 

ΠΟΥ δ βού βῃ ομι]άσθη, δηα ὑΠ6Ὺ ἤᾶνθ πο ὑπᾶογ- 

βίδηαίηρ : ΠΘΥ ΓΘ τ186 ἴο ὅὯο 6υ1], θαὺ ὕο ἀο σοοῦ 

ὍΠΟΥ δᾶνθ πὸ Κπον!θᾶρο. 

7λὲ ργορλοῖ 8 υἱδίοη οἱ ἰΐδε ἀεοδοίαἑίοη, αδοι ἰο [αἷὲ 

μρον ὑπααῆ. 

28 1 Ὀ6Π6]4 {6 φαγί, δηά, 1ο, ἰὑὺ νγαϑ ἔου]οδδ δηα 

ΘΙΙΡΌΥ 3 8Δηα ὑῃθ ἤθᾶνθῃβ, δπα μου δα πο ᾿ἰρῦ. 

341 ὈρΠ6]α ὑμ6 πηοπηΐδίηθ, 8η6, ἰο, ὑΠΘῪ ὑτσθιι θά, 

580 ϑορῦ. ΤῊ ΗθΌ. ἰοχῦ 88, ἑδουι λαδέ ἡδαγά, Ο τιν δοιΐ ΠΓΥῸΘ 
ἴον ΠΡΌ). 

»ῊΘΡ. δΒνδαοΐῖ, ὠρορ δγεαοΐ. 
5 Οὗ, δ εοδίγιιοίδον, πυρείοίΐ, ἀεδίγμοέέοη. ΤὮΏΘθτο ἰ8 δι δι ρίσυουβ 

νοσά ἴῃ [η9 Ηθθτον. 
4 1.0. ὑθη-αηρίηρβ; οὗ. χ. 20θ. ΑΒ ἰῇ ὑὴθ9 Ἰαϑῦ νϑῦϑθ, “τ ᾿ 

ΤΘΘῺ8 ἠοῦ ὑμθ ὈΓΟΡἢΠοί Β θυῦ ὑπ ῥρϑορ θ᾿ Β (Ώθποθ ἐῃ9 Ρ]Γα]). 
9 ΤὮο ὕγο ψοσὰβ ἑουπὰ ἱῃ θη. ἱ. 2: οἷ. 1686. χχχὶν. 11 “δηά 

ἮΘ 5}48}} εἰγοίς;}: ονὸῦρ ἰῦ (Εοχ) (Π9 1ΐη9 οὗ ξοτταϊοδαηθθθ, δὰ [Π6 
Ρὶυτοτηθί οὗ ϑεηρίϊηθδα.᾽ 
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8η4 4]} ὑπ6 1118 τηονϑά ἴο δπᾶ ἴσο. 361 Ὀ6 614, δηᾷᾶ, 

Ιο, ὑῃθῦθ νγ88 ἢΟ π8}, 8η6 84]] ὑῃ6 Ὀἰγαβ οὗ [6 ἤθανϑθῃβ 

Ὁ ἤρα. 251 ὈθΠ6]α, δηά, 1ο, ὑπ ραγάθῃ- πα 

ψἃ8 ἃ ὙΠΟῸΘΓΏΘΒΒ, δη6 8411] ὑῃ6 οἱὐ1ο8 ὑμογθοῦ ψοΥΘ 

ὈγΟΚκοη ἀοόνῃ Ὀοίοσο Ὑδηνθῃ, ονθῃ Ὀθέοτο ἢΐβ ἤθυοθ 

ΔΏΡΟΘΓ. 

7υάαλ᾽ 8 ἀοοηι ᾽8 ἱγτουοοαδῖε ; ἨΟ αγίϑ οΥ̓ δίαπ ἰδἠηιεηδ 
εὐἱῖ αναϊἱ ἰο αἀϊυογὲ ἰΐδ6 ἱπυαάεογ. 

2 ἘῸΓ ὑῃυ8 δα Ὑδανθ βαϊα : “ ΤῊΘ σΠο]6 Ἰαπα 

81}8}} Ὀ6 ἃ ἀοβοϊαύοῃ ; γοὺ ψΨ|]1 ποὺ τὸ ἃ ἔ]} 

ΘΠ6. 325 ΕῸΓ {815 ἰοῦ 89 δύῃ τοῦ, δηα ὑῃ6 

ΠθδύθηΒ δον Ὀ6 ὈΪδοὶς ; Ὀϑοδυβθθο 1 ἤᾶνο ΒΡΟΚΘη, 

8δηἃ Πᾶνο ποῦ τορϑηΐθα, 1 ἢᾶνο ρυγροβοά," διὰ ν]}} 

ποῦ ὕυΓη Ὀ8ῸΙΚ ἔγουῃ 1ὑ.᾽ 39 Αὐ {ῃ6 ποΐδο οὗ ὑῃ6 Πογϑθθ- 

ΤΆΘἢ 8π4 ον θη ὑμθ 8016 ἰδηαν βοϑίῃ ; ΠΥ 816 
οηἰογθα ἱπύο ὑμὸ ὑμιοϊκοίβ, δια ἤᾶνθ ρὍηΘ ὕρ ἰπίο 

016 ΤΟΟΘΚΒ; ΘΥΘΙΥ ΟἿΌΥ 18 ἔογβδϑῃ, 8η6 ποὺ ἃ ἤδη 

ἀν] {μογοίη. ὅθ ᾿Αμα μου, ψ θη μου αγὺ 

ΒΡΟΙΟα, ψβδὺ ψῦ μοὰ ἀοὐ Ὑδουρῃο μοῦ 

οού οάβὺ ἐγ} τιῦ βοδυϊοῦ, ὑπουρῃ ὑμου ἀθοϊκοαδὺ 

ὑμ66 νι ογηδιηθηΐβ οὗ μοὶ, ὑβουχὰ ὑδοὰ θῃ- 

δ δο ϑορῦ. [πα ΓὉ80 Ηρ). ἰθχὺ ὕδγθθ ψοσὰβ ἤδνθ Ὀθοοσὴθ 
δϑοοἀϑῃῦδ!ν αἰδαγγδηρθά. 

θ ὃο βορύ. Ηϑρ. ἰοχύ, οἷν (ΌΥ ΘΙΤῸΣ ἔγοσῃ ἰδο ἰαδὺ οἰαῦθο οὗ 
[0 νϑθ 86). 

9 Ψογυδβεδίθιω 18 οοϊωρδαζϑθαὰ ἤϑσῦθ ὅο ἃ ψοϊηδῃ δαοσζηΐηρ ἤογϑοὶξ 
ἷηῃ ὕὉῃ9 Θηάθαν ΟΣ ἴο μαΐῃ [:9 αὐῤθιηύδοη μὰ δδϑδίβίθηιοθ οὗ ὮῸσ 
δάυλίσοσβ. ΟἹἁὨ Εδξ. χχὶϊὶ. 40 ἔ., 186. ἵν1]. 9. 
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Ἰαγροαβύδ ὑμϊὶηθ οὐὸβ τῆ δηηοην," ἰῃ γα 

νου ἀοϑὺ ὑμοὺ πλδΚθ ὑΠγ86] ἔδὶν :9 ὑῆου ὑμδὺ ἀούοα 

(οῃ ὑμ06)4 ἀθβρίβο ὑμθθ, 6 Ὺ βϑοὶς ὑῃν ἴθ. 81 ΕῸΓ 

1 Βᾶνὸ ποαζᾷ 8 γοΐϊοθ 88 οὗ ἃ ψοϊηϑδῃ ἴ1ἷἢ ὑγανδὶϊ, 

αἰδύγοββο 88 οὗ Ποὺ ὑμδὺ Ὀγησούμ ἔογίῃ Ποὺ ἢγδὺ 

ΟὨ]α, 80 νοΐοθ οὗ {89 αδυρῃΐος οὗ Ζίοη,: ὑμαῦ 

Ρδηΐοί ἔοσ Ὀγϑδύίῃ, ὑμδὺ βργϑδάοίῃ ουὖῦὺ 6. ἤδηάαβ, 

(βαγίηρ,) “ΟὨ, νψοθ ἴο τ! [ογ ΤΩΡ Βοὰ] ζδϊηύϑίῃ 

Ὀθοϑυδθ οὗ τυ ΓΟ. 

Οἰαάίῳ ιτιυοιμὰ Υαλιυοῖ, λαυε ραγαοποά, λαά (δα παξίοη 
δῥοιυη τέδοῖ[ υυογτίδῳ οἱ ἰογρίυοηθδ8: διι αἰ, μισὴ 

απαὰ ἴοιυ αἴΐξο, αγὸ οογγιρί. 

ν. ἸΒῦὺη γὸ ἴο δῃα [τὸ ὑβγοῦρῃ δ βύγοοίβ οὗ 

8 ἨΘΡ. γεέμέεξοί. 
Ὁ ΤΊ0ο οὐδο οὗ ὑπο ουϑὶἑαβ, θούΒ αῦονθ δῃὰ Ὀϑὶον 9 θγθ, γγϑβ 

ὈΙΔοκοηθα (48 ἰΒ ἄοῃθ 801}} 'ἰῃ Εἰωυρί, δῃρὰ οὔποσς ραγίβ οὗ ὑπῃ9 Εδδὺ) 
ἴογ [η6 Ῥύυγροβο οὗ ἡπογσϑδαίηρ Ὁ οοηύγαβῦ 89 ᾿υδύσϑ οὗ [9 Θγθ8, 
δὴ πδκίηρ ὑἤϑγ Ἰἰοοῖς ἰαγροῦ (18η0, Μαηηενδ απὰ Οιἰϑίονδ οὗ 
ἐνε Μοάενηι Εσνρίίαπδ, θὰ. δ, 187], 1. 4δ1.). ΟἿ. 2 Κίηρε ἰχ. 20 (οὗ 

ΦοΣ906]), διὰ Ε2. χχἱ, 40θ.Ὀ ΤῺ ἤδϑῖηο οὗ 9008 ἀδυρμύον, θγϑῃ- 
Βαρρὕοι, τλϑϑὴβ ᾿ Ηόσζῃ οὗ δι ΟΠἸΤΩΟΩΥ ΟΥ ουϑ-ραϊῃΐ ᾿ (089 ββιὴθ 
ψνογὰ ἩΒῚΟἢ 18 υδϑοα 676). 

ο Οὐ, 4πὼ ἐδοιι, Ο δροῖϊεα οπε, υδαὲ ἀοοδὲ ἐδοιι, ἰλαὲ ἰδου, οἷοίδιεοέ 
ἐδινδεῖ ἐπι δοαγίεὶ, ἐμας ἐλου ἀεοκεδὲ ἐΐεε υὐὐδι ογπιαπιεηδ οἵ σοϊά, ἐδαὲ 

λοι, επϊαγρεδὲ ἰδλέπιε ἐνεδ ιυἱ δ, ἀπέϊπιοην, ἐπὶ υαὐπ πιακύπρ ἰλυδεῖ 
ἰοὐν ἢ 

ἅ Ἐΐᾳ. ἴον ροϊ]:υῖοαὶ ἔσθ β οσ 8111ὁ6.ὉΌ Οἱ ΕΖ. χχὶ. ὅ, 7, 9, 12, 
16, 20. 

5 Ἡσοδα ρῥϑγῆδρθ, αὐίοσς ϑορῦ., α ογὰ (χὶν. 2). 
1.9. [Π6 ρῥοϑυβοῃῆθα ρορυϊδίίου οὗ Ζίοη : οἷ. υ. 1], νὶ, 2, 14, 

νἱδ. 11, 19, δα ἐγοαυθπ:ῖὶν. 
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Ψογυβαίθμι, ΔΠα 866, ΠΟΥ, 8)η6] Κπον, 8πα βϑοῖ ἴῃ ὑῃ6 

Ὀγοδα Ρ]6οθθ ὑμογθοῖ, 1ἢ γὸ οδὴ Ηπα ἃ πηϑῃ, ἰξ ὑπθγθ 

δο ΔΏΥ ὑμαὺ οχοουΐοίῃ ᾿πυαροπηθηῦ, ὑμδῦ βοϑκοῦὶ 

αι ἔ]ηθ885 ; δηὰ 1ῳ 1} ρδάοῃ μοῦ. 3 Απὰ 

ὑμουσῇ ὑΠ6Ὺ βᾶαῦ, “ΑΒ Ὑδῆνθῃ [ἰἱνοί ! Ὁ βυγοὶγ 

ΠΟῪ Βθᾶῦ ἔδίβοῖγ. 8.0 Ὑδθν θα, ἀγὸ ποῦ ὑ8 1} 6 ΘΥῸΒ 

Βοὺῦ ὕῥρόοῇ ἔδι  ἔ]η088 ἃ μου Παβὺ βύσθη ὑθθιη, 

Ὀαύὺ ὑΠ6 0 8:6 ποῦ δβοῖκ ; δοιὰ ᾿αβϑῦ οοῃβυχηθα ὑῃθπ), 

Ὀυὺ ὕμπον μᾶνο τοίυβϑα ἴο γϑοϑῖνθ οογσγϑούϊζοη : ΠΥ 

ἢᾶνθ τηϑδᾶθ ὑμὶν ἔϑοθβθ δου ὑη8η ἃ ΤῸΟΚ; ὑῃοῦ 

ἢδνο γοΐυπθα ο γτούμσῃη. 41, βου, βδϊα, " ϑυγοὶν 

(086 8Δ΄Θ ῬΟΟΥ : ΠΟΥ 8ΓῸ ἴοο δὴ ; ἴοὼ ὑπο Ὺ Κῆον 

ποὺ ὑΠ0 ψ8ὺ οἵ Ὑδῆνθι, ΟΡ ὕδθ ογαϊηδηοθ οὗ ὑπ 6}Γ 

αοα : δ1 Μ1|}} ροῦ τὸ υπίο ὑΠ6 σγϑαῦ πιϑθῇ, δηάᾶ ψ1}} 

ΒΡΟΔΚ σὺ ἢ ὑπθια : ἴοῦ ἔδεψ Κηον ὑπ6 νὰν οὗ Υ8}- 

ὙΘὮ, δηα ὑῃ6 ογαάϊημϑηοθ οὗ ὑμοὶν αοα. Βυὺ {διθ686 

Π8Δ4 δἰορθῦμοσ Ὀγόίζθ ὑμ6 γόῖο, δηὰ Ὀυγϑὺ {6 

Ὁμβοηρβ. 5 ΤΒογοίοσο ἃ ᾿ΐοῃ οαὖὐ οἵ ὑδμθ ἔογοδϑὺ 8}}8]} 

Βίαν ὑπ, ἃ γγο]ξ οὗ ὑῃ6 βύθρροϑ 88}}8}} 8ρ01} ὕμϑι ; 

ἃ ἸθΘΟΡΑΙαὰ 8118}} Κϑὸρ νψαύοῃ ροῃϑ ὑΠϑὲγ οἱ δϊθ8, 80 ὑμδῦ 

5 ΟΥ, δλομεδίψ : 800 2 Κίηρβ χὶϊ. 1ὅ, χχὶϊ. 7 (σοσο Τα ἐδ ῥεϊν ἰδ 
1.10. ἐπ αι  ἴγνεδα, {Π6 ψοσγὰ υϑοᾶ ἢθγθ). 80 υ. 3. 

Ὁ" Τὸ σύν Ὦν ὕδθ πϑίϊομαὶ αοα νγᾶ8 ἃ ἔοϊοῃ οὗ Ἰογαϊν ἴο Ηΐπὶ 
(Ὀϑυῦ. χ. 20) ; θυῦ Σὺ βῃου!ὰ 6 ἀοῃϑ βἰποογοὶν (οἢ. ἐν. 2; [88. 

χΊν!. 1). 

5. 8δο βοπὶθ ὑψϑθηῦν ΜΗΒ., υνἱῦλ ἃ ομδηρο οὗ οὔθ ᾿ἰούζοσ. Τῇ 

ΗδΡ). ἰοχὺ [ι88, ἐδεγείογε. 
ἃ Οἔ, οἢ. 1. 90. 

5.Α ᾿Ἰϑορβγὰ "ἉὩΨ ὀομοθαὶ ἰἴϑοι δ θα ἃ νἱ ]]αρθ οὐ σψαϊοσγίηρ- 
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ΘΥ̓́ΘΙΥ ΟὯΘ6 βοΐησ οὖ ἔτομι ὕπο 8]184}} Ὀ6 ὑογῃ ἴῃ 

Ὀίθοθϑ : Ὀθοδίβθ ὑπ 61 ὑγϑηβοτ ΒΒ: 008 ΓΘ ΔΎ, δηα 

086] Ὀδοϊκῦ ΓΙ ΡΒ ΔΙῸ ἱπογοαϑδοᾶ. ον 88}8]} 1 

Ρδιάοῃ ὕδθο ὃ ὑδν οὨ]σθη ανθ ἔουβδίθῃ τηθ, δα 

ΒΊΟΣ ὈΥ ὑμοπὶ ὑμπαῦ ΔΙῸ ΠΟ ζΟἋβ ; δηὰ ψῇθῃ 1 δὰ 

ἴοα ὑδοπὶ ὕο ὑδ8θ ἔ1]], ὕΠ6Ὺ οοτημἱ ὑθα Δα] ΣΎ, δπὰ 

ΤΩ86 ὑμοιβοῖνοθ δὺ Ποηθὴ ἰῃ ὕῃθ διδυ]οίβ᾽ ΠουβΘΒ. 

8 ΤΊΏΟΥ ΟΙΘ 88 θα βίδι]!]οηδὺ: ΘΥΘΥΥ͂ ΟΠ6 ποὶρῃοα 

αἴθ ἢἷ8β οὶ ρου Β 6. 3 5411 1 ποὺ νἱβὶῦ ἔὸσ 

ὕμοβθο ὑμίηρβ ἃ βαιὺῃ ὙΔΏνΘΩ : δηα 5181] ποῦ τὰν 

ΒΟ] Ὀ6 ἀνθηρθα Οἡ ἃ δύο ΒΌΟΘΝ 88 018 ἢ 

μοὶ ἐΐδ6 αρροϊπέοα ηιΐϊηιϊδίογϑ οὐ )μασοηπιοηΐ, ἰδθη, 
οοηιρίοίο ἐξιοῖγ ιὐογ. 

106 ο ψγο ὕρ ἰηΐο ΠΟΥ νἱπθ-τονβ,. δηα ἀσβύγου ; 

θυῦ 86 ποῦ ἃ [1}] οῃᾶ : ὕδϊκθ δννᾶὺ ΟΣ ὈΓΔΠΟΊΘΒ ; 

ἴου μον δ ποὺ Ὑδῆνθη β. 1} ΕῸΣ ὑῃ6 Βοιβο οἵ 

15γ861] δηα ὑπ ἤουβθ οὗ ΨΦυάδηῃ πᾶν ἀθαὶ]ὺ σῦν 

ἔδιυ Π] ΘΒ} ἀρδϊηϑῦ Πη6, Βα: ἢ Ὑδῆσσοῃ. 13 Του ἢᾶνθ 

ἀρηϊθά Ὑδῆνοι, δηα βαϊὰ, “" Νοὺ δϑᾶ 1 πϑιῦμοῦ ψ1}}} 

ΡΪδοθ, δῃὰ δινναὶϊῦ ἔοσ ΠουσΒ ἰΐἰ8 ορροσίυηϊυ οὗ ρουποίηρ ὕρου 06 
οδίι]ο ᾽ (Τεϊδίσαι, ΝΗ Β., ἡ. 112). 

5 Οὗ, τπαάε ἐδοπιδεῖσεϑ 807 οι γ8 (1 ἘΚπρΒ χνὶΐ!. 20) ; βο ϑορί. 
(κατέλνον, ἰ.6. ΛΠ ἔοσ Υ112). Τῶο ΗϑθΌ. ἰοχύ 68, πιαάδ ἐδδηι- 
δεῖυεο ἵπῖο τιαγαιαΐηρ δαπαάδ (2 ίτιρδ ν. 2, οἵο.). 

ν δ8ο τὲ ἃ δ σηῦ σὔδῶσθ. ΤΏΘ ΗρΘΡ. ὑθχῦ ἰβ υπγαηβ] ίδ]9. 
ο Ψυσδῇ 1:8 ρσυγοαὰ 88 ἃ νἱποναγὰ : οἷ. χίϊ. 10, 188. ν. 1--Ἴ. 

4 άογβίαπα, ἀο686 απνελίησ; οἴ. Ζορῃ. ἱ. 12 ἐπᾶ. Ῥόυῆδρβ 
(Ὀυδηλ)ᾶα οχρζοβδίοῃ οὗ ἀἱδβραγαρθιηθηῦ ουττϑηῦ δὖὺ ἢ ὑΐγηθ. 
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ΘΥῚ ΟΟΙῺὴΘ ὉΡρΟοη 08; ποίου 8881} τσψγὸ 8600 βνοσγα 

ΟΥ ἴδιηϊηθ : 18 8)Δῃη6 ὑπ ῥγορῃοίβ" ψὑ1}} θϑοοῖὴθ ψὶμα 

8δηα {86 πογὰν ἰβ ποῦ ἴῃ ὕβοιι : ὑμ8 τ8Ὺ ἰδ θ6 ἄοπθ 

απῦο ὑβοα ! ἢ 
14 ΤΉρΓγοζογο ὑῃ8 βαιῦ Ὑδνϑα, ὑμὸ αοἂ οἵ Ὠοβίβ, 

Βοοδῦβθ γὃὸ βΒρϑδκ {818 ψοσγά, ὈΘΠΟΪΩ, 1 11} τη Κθ ΤῊ 

γγΟΓΩΒ ἴῃ ὑὰν του Ηγο, δηα (18 Ῥθορὶθ ψοοά, δηᾶ 

10 5881} ἀθνοὺγ ὑῇθῃμβ. 15 Βοῇῃοϊά, 1 δὰ Ὀγϊηρίηρ ἃ 

πδίϊοη ὉΡΟῚ γοὰ ἔγομι ἴδ, Ὁ ἤουβθ οὗ [βγϑϑὶ, βδι ἢ 

ὙΔΆΜΘΩ : ἰὕ 18 8ὴ ἱπ ΡΟ ΓΒΔ 0]6 παίοῃ, ἰῦ 18 δῇ 

ϑηοίοηῦ πδύϊοη, ἃ πδύϊοη ψὰοθθ ᾿ἰδηριαρο ὑδοὰ 

ἱκηοτγοϑὺ ηοῦ, ποι 6 ππαογβίδησοδὺ δῦ ὑΠΘΥ ΒΑΥ. 

16 ΤῊΘΙΡ ΑὈΪΥΘΙ 18 88 8η ΟΡΘῊ ΒΘΡΌΪΟἾ ΓΟ, ὑΠ6Υ 870 8]] 

Τὺ θη. 17 Απα μον 818]} ϑαῦὺ ὉΡ ὑμῖπθ Πᾶγ- 

νοϑὺ δηα ἰῃγ Ὀγοδα, (ψ 0 }) ΠΥ ΒΟΩΒ δῃὰ ἢν 

αἀδιρηογβ βου α οδὺ :4 ὑοῦ 818]} οαῦ ὰἃρ ὑῃγν βοοβ 

86 ὑΠ|1ὴ6 ΠΟΓΩΒ; ὑῃον 5841} οαὺ ὉΡ ὑΠ} νἱμθ8 δῃὰ 

ὑγ Ηρ ὑγϑθβ: ὉΠΟΥ͂ 811841}} θοαὺ ἄόνῃ ὑμν ἔογυϊῆοα 

ΟἸ168, ΠΟΘΙ ὕμοὺ ὑτΓγυδβίοδῦ, ψιῖῦρθ 6 βϑνοχα. 

18 Βυὺ Θνθὴ ἰῃ ὑμοβθ ἄδυβ, βαϊγῃ ὙδΏνΘ, 1 ν1}} ποῦ 

Δ Κ6 τι γουὺ 8 [1}] θη. [19 Απά [ὖ 5}8}} οοπῆθ ἴο 

Ῥδ88, θη γ6 8}8]} βαυ, “ βογοίοστο βαύῃ Ὑδδνοὶ, 

ον αοά, ἀοῃθ 811} ὑἢθϑθ ὑβίηρβ υπίο 8 ἢ ̓  ὑμδύ ὑπο 

51,0. Π9 ῥγορμοίβ ψῆο, |κ Φογθῃλίδῃη, ξοσοίο! ἃ αἰβαβῦθυ. 
80 ϑορῦ. (ἱταρ νης αἰ οσοηῦ νονϑὶ ροϊηἰθ). ΤΏ ΗΘ. ἰοχύ, 

88 Ροϊηΐθα, τθϑῃβ δρραγθηῦν δρεέθδοΐ οὐ δρεαζκίηρ. 
5.1.6. τνδυτίοσα (2 βϑδι. χχὶϊ. 8, δπὰ ἰγϑαυθη νυ). 

1 Ὁ .γ, ἐδεν δαΐ εαὲ ὦ» ἐδν δογιδ απὰᾶ δὴν ἀαυρλέενε. 
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Βα] 880 υπΐο ὑδοπι, ἡ 11 88 γθ ἢᾶνθ ἔουβδίθῃ "26, 

8δη4 βογνϑα ἔογοῖρῃ ροαβ 1 γου Δη4, 80 88}}8]}} γ9 

ΒΟΙΨΘ γα ΠΡΟΙΒ ἴῃ ἃ ἰδηα ὑμδύ 18 ποὺ γουτγβ.᾽δ 

ΤΥε πιογαΐ οαιι86 οἱ {ζ6 οοηυΐηρ αἰδβαδίογ ; γγορλεῖ απὰ 
γγίοδί εὐπἴΐ6 την ἰΐζ6 {ιγίμογαησα οἱ ουἱῖ. 

30 ὉΘΟΪ]ΔΓΘ γ6 ὑ818 ἴῃ ὕῃθ μουβο οὗ ὅδοορ, δηὰ ρυὃ- 

ΙΒ} 1 ἴῃ Φυάδἢ, βαγίηρ, 31: Ηϑασ, ον; ὑῃ18, Ο ἔοο δὴ 

ῬΘΟΡΪΘ, δηαὰ σιουῦ υπαογβύδηαίηρ '᾽ ψ Ὡ]οἢ ἤδνθ 

ΟΥΘΒ, 8η4 8660 ηοῦ ; ὙΏΪΟΙ Πδᾶγθ ΓΒ, δηα ἤθδΡ ποῦ : 

32 ἘΘΑΥ γὸ ποὺ ηι6 ἴ βαϊ Ὑδῆνοῃ : Μ{{11 γθ ποῦ 

ΓΘ ]6 δῦ ΤΩ ῬΥΘΒΘΏΟΘ, ΜΒ οἢ. μᾶγνο ρ]δοϑα ὑμ6 β8ηα 

ἴου ἃ Ὀουπα οὗ μθ 808, (Ὀγ) ἃ ρογρϑύυιδὶ ἄθοῦθθ, 

νΒοἢ 10 οδηηοῦ ὑΥΔΏΒΡΤΟΒΒ, δηα ὑμουρῇ [{Π6 νγδύθιβ 

ΠΟ ΓΘΟΓ} ὕοϑβ ὑμθιβοὶνθϑ, γϑὺ οδῃ ὕμπου ποῦ ὈΓΘΡΔ]} ; 

ὑπουρἢ 108 γᾶν οβ ΓΟΔΡ, γοῦ οδὴ ὕπο ηοὺ ρ888 ΟΥ̓ΘΥ 

0. 33 Βυῦ {818 ῬΘΟΡΙ]Θ6 Βαίῃ ἃ τοΐγδοίοσυ δηᾶ ἀδθῆδηῦ 

Ποαγῦ ; ὕΠ6Ὺ 8.6 ὑυγηθα 88146 δη6α ροῦθ. 3. ΝοιύΠοΥ 

ΒΔΥ ΠΟΥ ἴῃ ὑμ 6 ποαγύ, “1,οὐ α8, ΠΟΥ, ἴϑα Ὑδῆνθῃ, 

ΟΡ αοα, ὑμαὺ ρσ'νούῃ σιὶηίογ- ταῖῃ, δηα δα πλη-Γ 8], 

4 Οἵ. υἱ ἢ (μὲ νϑῦβθ Ὠοιιΐῦ. χχῖχ. 24-26; 1 Κίηρβ ἰχ. 8. ; 
6γ. χνὶ. 10., χχιΐϊ. 88. 

Ὀ ΗΘΌ. ἡραγέ. ὙΤῃὸ ποασὶ τγδβ σοραγάϑα ὃν ὑπὸ ΗθΌγονβ, ποῦ, 
88 τ ἢ 08, 88. ὑΠ6 8δοϑὺ οὗ γεεἰέηρ (οἴ. " ὨΘαΓ.1688,᾽ δηὰ “ ἴο δοῦ ὁπμθ᾿ Β 
Ὠοαγὺ οἢ ἃ ὑπΐηρ ᾽), Ὀυΐ 868 ὑπο βοαὺ οὗ ὠπαεγϑίαπαϊης : οἵ. 500 
ΧΙ. 24, χχχνὶ. δ ψ ., Ηοβ. νἱϊ. 11 ΒΝ. 

5 ἼΠοθθ ψόοσὰβ (ἰῃ πο ΗοΡ. οὔθ ψογ) παν ἀου ύ]988 ἀτορρϑα 
ουΐ βοοϊάθηνδ!ν. ΟἿ. χὶνὶ. 7, 8. 

Φ 
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8δηα ΒΡΓΙΏΚ-ΤΆ]η, 1 108 Βθϑϑοῃ ; ὑπδῦ γϑϑογνοίῃ υηΐο 

8 (80 δϑρροϊηΐθααά ψγθοῖβ οὗ δΒιαγνοβϑύ.᾽ 35 ὙΟᾺΓ 

ἰηϊαυϊθϊοβ μᾶνθ ὑυγηθα σΑΥ ὕμοβο ὑμ]1ηρΒ,5 Δηα γΟῸΓΣ 

Β1η8 ᾶνὸ ψι ῃο]άθη ροοά ἔγοιῃ γοὰ. 356 ΕῸΓ δι ΠΟ ρ; 

ΤΥ ὈΘΟΡΪΘ 8416 ἔουπα Ὑ]ΟΪΚΘα Τθῃ : μον τψδίοῃ, 8ἃ8 

ἕο 8 οσοῦοῃ (8) ἀονῃ Ὁ ᾧῃονυ βοὺ ἃ ὑγδρ," ὑπον 

οδίοῃ θῇ. 37 1Κὸ ἃ οᾶρὸ ἔ1}}} οὗ ὈΪΓαΒ, Βὸ ἃ Π6} 

Πουβο8 }} οὗ (ὑπ ραίηϑ οἵ) ἀθοοὶῦ : ὑῃπογοΐογο ὑπο Ὺ 

ΔΙῸ ὈΘΟΟΙῺΘ ρΙοδύὺ, δηὰ σψάχϑη υἱοῦ. 38 ΤΏΘΥ 876 

ΆΧΘΗ ἔδὺ ; ΠΟΥ 86 5166}. :4 γϑᾶ, ὑυ ονϑῦρδββ [ἴῃ 

ἀοθαβ οἵ Ὑγ]ἹΟἸκΘη688 : ὕμου ἀοίοηα ποὺ ὑμο τἱρἢΐ, ὑΠ6 

ΤΙ οὗ ὑμ6 ἔδύμογθθθ, ὑμαῦὺ ΠΟΥ Βῃου α ῬΓΟΌΒΡΟΣ: 

8η4 ὕπθ οαυ8θ οὗ ὑῃθ ὩΘΘΟῪ ἀο ὑμον πού 7υαρθ. 

29 ΜΠ4111 ποῦ νἱβϑιὺῦ ἔοῦ ὑῆθ8ο ὑῖηρΆ ὃ βαϊ ἢ Ὑδησνοϑῃ : 

81.481} ποῦ τὴν 800] Ὀ6 δυθηρρα οἡ ἃ πδύϊοῃ βοῇ 88 

(8 1 

390 ΑἩ Δρρα ]ηρ δηα Βουτ]Ὀ]6 ὑπῖηρ᾽ 18 ΘΟΠη6 ὕο Ῥ888 

ἴῃ πο ἰαπα : 31 ὉὈΠ6 Ῥγορῃθίβ Ῥγορἤθϑυ ἔδ βου, δηαὰ 

{Π6 ὈΓΙΘϑβ ὈΘΔΓΙ ΓῸ]6 δὖὺ ὑΠ6 Ὁ Πδη48 ; δηα ΠΥ ΡΘΟΡρΪθΘ 

Ιονθ ὕο μᾶνθ Ὁ 8Βο : δῃὰ ψῇῆδὺῦ ψ}}} γα ἀο ἰη ὑπο οῃπὰ 

ὑῃογϑοῦ ζ 

5.1.0. {ῃ6 ὈΪοααίηρβ Βροόΐίκϑῃ οἵ ἱῃ υ. 24. 
Ὁ Ηδϑδᾶ Ῥγοῦβδθϊίυ, αϑ 7οιυΐεγο ιτυαἰοἣ, (οὴο Ἰοεῦον ομδηρθϑά). 
9 ΗΘΌ. α ἀεδίγοψεν. 
4 ΤΊο Ηθργονβ τοραγάϑα ἔδΐῃϑθαα δ8 ἃ τηδεῖς οὗ οοηὐθηΐθα 86]- 

ἱπάυϊρθηοθ, απὰ δβϑοοϊδίθα ἰδ τὴ ἱπιρίοῦν : οὗ. ΦοὉ χν. 27; 
Ῥϑ. ἰχχὶϊὶ, 7. 

ὑχ] 
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Πεϑογίρέοη, οὐ ἐδα ἀαηΘΕΥ αϑ ἀγαιυΐησ πδατοτ. 

ΝΙ. τ Βείπρ (γοὺγ Πουβθῇο] 489) ἰηΐο βδαίοίυ, γ 

Ομ] άγϑθῃ οὗ Βοη)δηλη, οαὐ οὗ {86 τηϊαϑὺ οὗἉ 76 Υ Βα θα : 

8Π6α δῖον (86 ὑσυμηροῦ ἴῃ Τοκοα," δηα Γαὶθο ὰρΡ ἃ 

Ὀοδοοῃ οἡ Βού- ἢδοοβόγοιῃ : 0 οΥ]] δαί Ἰοοκοᾶ 

ἔου ἢ σου ὅθ ποσύῃ, δηα στοδὺ ἀοδβίγαοίίοη. 3 ΤῊΘ 

ΟΟΙΘΙΥ 8Πη6 ᾿υχυτγίουβ Οη6, ἐδ ἀδυρηύον οὗ Ζίοη, νὑ}}} 

Ι ουὖ οΥ̓͂. ὃ Βῃορῃοσαβ τὺ ὑποὶν βόοοκδὺ 5}.411 ΘΟ θ 

ὑηῦο ΒΟΥ : ΠΟΥ Πδνθ ρῥἱοΠ θα ὑθηΐβ ἀραϊηδῦ ΒΟΥ τουμπα 

δου ; ΠΟΥ͂ ἔθθα ΘΥΘΓῪ ΟἿΘ ΟΥ̓ Ηἷβ ρ]δοθ 4" Ῥτο- 

ῬΔΙΘ γοὰ Δ δραϊηϑὺ ΘΓ: 8,ίβο, δηα ἰθὺ υ8 ρὸ ὉΡ 

δὖὺ ποοη.᾽ ὟοΘ υπΐο 8! ἴογ ὑμθ ἀδὺ μαίῃῃ ἀθ- 

Οἰϊποα, ἴον 86 Βῃδαον οὗ ουθηΐηρ βύγούοιι ὑμθυβοῖν θα 

ουὐ.᾽ δ΄ Ατῖβθ, δηὰ ἰοὺ ἃ8 ρὸ ὉΡ ὈΥ ηἰψηύ, δηᾶ Ἰοῦ, 

8 ἀοδίσου ΒΟΥ Ῥδίϑοϑϑ. Ἐ 

6 Τῃ {6 οἰοναίοα " Ὠ1]-οουμύτν ᾿ οὗ δυάδῃ (Φοβῆ. χν. 48--60), 
12 το ἱϊοβ 8. οὗ Φογσυβαίϑιι, [}9 ἤοσὴθϑ οὗ [π9 ρσορῃοῦ Αυσῦοβ. 1π {δ9 
Ἡθῦσονν ὑμποσθ ἱβ δὰ δϑϑοηδηοθ τὶ “ὁ ὈΪονγ.᾽ Βοί-βδοομάσθσα 
(' Ηουϑο ον» ῬΙδοθ οὗ ὑῃ9 νἱπογαγά ᾽) ἰβΒ Ῥοσθδὴ9 ὕ89 μοὶχῦ ποῦν 
οὐ ]ϑὰ {Π6 Εγδὶς Μουπίδίη (ἔγοσα 18 μανίηρσ Ὀθθῃ τηϑᾶθ ἃ ροϊῃῦ 
οὗ ἀοέοποοϑ ὈΥ ἐπο Οσυβδαθσβ),}3 τωΐϊοβ Ν. Ε.. οὗ Τοῖκοα, οοτωσλδπάϊηρ 
8 θη9 νἱον οὗ (8ὸ Ὠϑαὰ 8368. 

Ὁ Ἐς. οὗ Ὀαπάδ οὗ ἱμνϑαθτθ : οὗ. χιὶ. 10. 
9 Ἐΐᾳ. ἴον, σαναρὸ ὑθ9 οουμύγτγ. Οἵ. ΜΙο. ν. 6 (ΒΕ τ..). 
ἃ ἨΘθΡ. ϑαοπμποέζν. ΟἿ χχὶΐ. 7, 11. 27; 5.00] 5]. 9; Μίο. ἐϊ. δ; 

186. χὶϊὶ. 8, ὙὴθΘ ὀχρχοθαίοῃ πὸ ἀουδῦ δζοβθ οἱΐμος ουὔυῦ οὗ ὑῃθ 
ουδίοτηῃ οὗ ορϑῃίης 8 οἀσηρδίρη τ ἢ Βϑοσίβοοθ, οὐ ἔσοσω ὑδ ἰᾶάθθ 
(ποὺ ΜῸΣ 89 6 δδοσϑα βϑοσνίοϑ, υπάδοείδ κῃ ἰὼ ὑπ9 πϑσὴθ οὗ [δ9 
Ὡδίξομδὶ αοὐ (αἴ. 1 βδτῃ. χχν. 28). 

9 Τῃ οὐ. 4, ὅ [19 ΘΏΘΣΩΥ ΒΘ ἀγδιηδίΐοα!ν ἰηἰσοἀυοοσά, ἀθοϊασίης 
Ἐμιοὶς Ρ]δῶδ. Τῃ νυ, 45 ἴον υγρθ οὯθ ἀποῦμος ἴο Ὀορίῃ ὑπο αὐΐϑοῖς : 

ϑ 
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6 ἘῸΡ ὑῃυβ δμαύῃ Ὑδῆνθῃ οὗ Βοβίβ βαϊά, Ηον γθ 

ἀονγ ΠΟΙ {γ068, 8η4 οδϑύ ὉΡ ἃ τηουηά δραϊηϑὺ 96γὰ- 

ΒΑ ΘΙ : ὑμδὺ 15 ὑῃ6 οἷὖν ψὩ]Οἢ δῦ Ὀθθὴ νἱβιῦθα :8 

[6 σγβοὶθ οὗ Π6Γ---ΟΡ Υθββϑίοῃ ἰβ ἰῇ Π6Ὶ χτηϊάβὺ 7. Α8 

8 Ὅ611 Κοορϑῦ ἔγοϑῃν ΠΟ τυδύθυβ, 80 886 Κοοροίῃ 

ἔγοβ ἢν ΘΓ Ὑ]ἹΟΚΘΟΏΘΒΒΘ : ν]Ο]Θη06 8 Πα ΒΡΟ]] 18 μοαγὰ 

ἴῃ Ποὺ; ὈΘέοΟσΘ 126 ΟΟΠ ΠΌΔΙ 8ΓΘ Β᾽ΟΚΏΘΒΒ. δηᾶ 

ψΟυΠα8. 8 [οὐ ὑμγβοὶε Ὀ6 δαϊηοη βηῃθα,96 Ο Ψ96Γ88- 

Ἰϑω, ἰϑϑὺ τὴν. δοιῖ Ὀ6 βονογϑα ἃ ἔγομι (ῃθθ; ᾿δἊϑὺ 1 

ΙΏΔΚΟ ὑμθθ ἃ ἀδϑοϊδύϊοῃ, 8, ἰδηα ποὺ πῃ δοϊὑϑα. 

Τε οοπιρίοίοη,688 οἱ ἰδ γιΐη. 

9 ΤῊυ5 βαὶὺῃ Ὑδῆνοῃ οὗ ἢ οβίβ : ΤΉΏΘΥ 58}4]]} 

{πγουὮν ρίθδῃ ὑπο σϑιηηδηῦ οἵ ἴβγ80] 88 ἃ υἱῇθ : 

“ΤΌΤΕ Ὀδόῖο ὑπ]η6 δηα ΔΒ 8 ζταρθ- ζαύποσο ὍΡΟΙ 

86 ὑθηα 7118} ᾿071Ὸὸ ψΒοὰ 8881} 1 βροδκ, δῃὰ 

ἰῃ τ. 4ὃ ἴὯοΥ Ἰασωϑθηῦ ὑμαὺ ὑπον παᾶνὸ θοῦ ποοῦ 96849--- θη ἰη [6 
Ἑδδβὺ 8 βἰοδίβ ἰ8 ἰδίκϑῃ, δῃ!ὰ 8 ΒΌγρυίθο ταῦ σϑϑν Ὀ6 τηθαθ 
(οἴ. χν. 8, χχ. 16, ΖορΉ. ἰϊ. 4) ; διὰ ἰπ υ. δ (Π0Υ ΡΓΟΡΟΒΘ ἰαΘ0}ν ἴο 
ΤΑΒΘΚΘ ὅῃ0 δεβαυῦ δὖ πἰρηῦ- το (εἶ. 16. χν. 1). 

. Ψὶ. σὶ ἢ Ρυπίθητηθηῦ (ν. 9). Βυὺ 9 σϑῃουΐῃς ἰδ ὉΏΟΘΥ- 
ἰδίῃ : σϑϑᾶ ὑρογσῆδρθ, σίῦ ϑορῦ. αὐ, οἷν οἱ ζαϊδελοοα (οἴ. ἰχ. δ-θ). 

Ὁ 1,10. οοοῖ. 
9 Οὐ, οογγεοίεα. ΟἿ. Ῥα. ἰϊ. 10, τόσο 089 νοῦ ἰ8 (9 Βϑ1Ὼ6. 

ΤΠ νοσὰ ἀοϑῃοῦοβ ῃοΐ ἱπ θεῖαι " ἱπϑίσυοίίου,᾽ Ὀυὺ τηογαΐ ἀὦ- 

οὐρίἦπα. “ Οοτγεϑοῦίου ̓  ἰῃ οὗ. ἰξ. 30, ν. 8, ἰδ οορτιαῦθ. 
ἀ Οἵ ἘΣ. χχὶϊ. 17, 18, 22, 28 ((ῃ0 βᾶτὴθ υπμυϑυδὶ ΘΧΡΓΘΒδίΟ"]. 
9 ΤΏοθο ψΟΓὰδβ τουδῦ ὈΘ Βυρροθοά ἴο Ὀ6 ἀγδσωδίοδ ἢν δα ἀγοαθοὰ 

ὃν ὙΔΕΥΘὮ ἴο [}9 οὨϊοῦ οὗ ὑμο σταρϑ- ζαύμθσοσγβ (1.6. {πο ἰοθᾶοσ οὗ 
[9 ἔοθ). 
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ἰοϑύϊξν, ὑμαῦ ΠΟΥ ΤΏΔῪ ΘΓ ἢ Ὀ6Πο]α, ὑῃ6}} ΘΔΓ ἰ8 

ὉΠΟΙΓΟυΙΊΟἰΒοά, δηα ὑπον οδηποῦ [1Βύθῃ : ὈΘΒΟ]α, [86 

νοχαὰ οὗ ὙδΏνΘ ἢ 18 ὈΘοοΘ υηΐο ἔμ ἃ ΓΘΡΓΟΔΟΝ ; 

(ΠΟΥ αν πὸ ἀρ] ραῦ 1η ἰὉ. 11 Βυύ 1 δ ἔ]}} οὗ {86 

ἔυσΥ οὗ Ὑδηνθῦ ; 1 δὴ ὙΘΑΓΥ σι ΠοΙ]αΐηρ ἴῃ: 

ῬΡουΣ 1 οὐδ ροη ὑπο οὔ] θη ἰῃ ὑῃ6 Ββ γοού, δηὰ 

ὍΡΟΙ [ἢ ΘΒΒΘΙΌΪΥ οὗ γουπῃρ' τηθη ὑορούθου ; ἴου θυύθῇ 

η6 υΒραπα νι 0ἢ6 τψιΐθ 51.811 θῸ ὕδκϑῃ, Π6 δρϑὰ 

ἢ ἶτὰ ὑμαὺύ 18 [0}} οὗ ἀδγβ : 13 δῃα ὑῃθὶγ Βουβθβ 

8811] Ὀ6 υγῃοα απο οὐδοσβ, ἢ6]145 δηα υυίνοα ἰο- 

βοῦμοῦ ; ἴοῦ 1 ψ|}} βύγϑίοῃ ουὖὖῦ ΤΥ ἤδηα ὕροη {89 

ἱῃῃδϊ δηΐβ οὗ ὑπο Ἰδπ4,᾽ βα:ὺ }} ὙΔΗνΘὮ. 

Τε οατι86 ἕπ ἐδ οογγιρίζοη οἱ ἰΐδα Ῥεορῖε. 

18 ἘῸΣ ἴτοτη ὑΐθ Ἰοαϑὺ οὗ ὕβϑοηβ ουϑθὴ υὑπίο [6 

᾿ ρτοδύθθὺ οἵ ὑμθπὶ ΘΥΘΙΥ͂ ΟὯΘ 18 ρΤΟΘΑῪ οἵ ραΐῃ ;" δηα 

ἔγοιῃ ὅδμθ Ῥγορῃμοὺ οὐϑὴ ἴο ὑδθ ῥγίθθὺ ΘΥΘΡ ΟΠΩΘ 

ἄδδιϑίῃ ἔδίβοιν. 14 Απὰ ὑμον σου] ἢθ8] ὑῃ0 ὈγθΔΟᾺ 

οὗ ΤΥ Ρ6ΟΡ]6 ΠΟΥ, βαγίηρ, ὁ Ῥθδοθ, Ῥθ8οθ᾽ ; ΏΘη 

ὑμογθ ἰβΒ πο ρϑδοθ. 15 ΤΏΘΥ 8β}}4}} βῆθνν βῆϑιηθ, Ὀ6- 

ΟΔΌ8Β6 ὕδονυ πᾶν οοχωηχμηϊ θα δρομιϊηδύϊοη : (ἔοῦ 

4 Ὑδῆν ἢ ΒΒ νόογάβ, δα ἀγθαθοα ἴο ϑοσθγηΐαῃ. ΟΥ, οπδηρίηρ 8 

Ῥοίϊηῦ, 7 υυἱδ ροιν ἱξ οὐέ (8ο 8ορί.). ὙΠ ἢ Β ττοσαβ υῖ}} ἤθη 
Ὀορὶῃ ἢ ἧΙΟΓΙ 11} οἰτοιοῆ,᾽ ἴῃ υ. 12. 

5 1.6. 4}} οϑοὶς ὑποὶρ οσσῃ δανδηΐαρθ δηὰ δρργαηἀίσοιηοηΐ, τί ἢ- 
ουοὖ (πἰπκίηρ οὗ ὑπΠ0 νγοϊΐατο οὗ ὑποὶρ οουηΐύγυ. 



36 ΤΕΕΕΜΙΑΗ 

ΠΟΥ͂,) γθ8, ὕΠΘῪ 8716 ποῦ δὖὺ 811 Δϑῃδημγχά, πο Κπονν 

ΠΟΥ ΠΟῪ ὕο ΒΗΘῪ οοηξιϑίοη : ὑμογθέοσθ ὑῃΠ6 0 8}}4]]} 

411} διβοηρ ὑμϑιὰ ὑμαῦ ἴ4}1 ; δὖ ὕὑῃθ ὑτηθ ὑμδὺ 1 νἱβιῦ 

ὕπθ ΦΠΘΥ͂ 811411 βύυ τ Ὁ]6, βαι Ὑ ΕΘ ΒΕ. 

1. υαἴη δα8 ]ογαοῖ δόοη, τσαγηρα δο[ογοδαηα ὃν τἴ8 

φγορῆλείδ. 

16 ΤΉυΒ 8814 Ὑδῆνθα : δίδμα γὸ ὉΡοῚ (6 τγαγβ," 

δηα 8660, 8η6 8Δ8Κ ἔοῦ {86 ο]α ρδίμβ, συ οἢ ἴΒ 0ῃ6 γᾶ 

ἴο ΡΓΟΒΡΟΣΟΥ,5 δΔηα τα] ὑμογϑίη, δηα γὸ 8}4}} βπά 

Τοβύδ 0 ὙΟῸΣ Β00]8Β: Ὀυὺ ὑΠ0 0 βαϊα, “ 7ἴοὸ 111 πού 

γα κὶ (Π γ61η).᾿ 17 Απα 1 οΥΘΥ ΓαΙΒΘα Ὁ Ρ νγαύοτ 9 

ΟΥΟΡ γοῦ, (Βαυηρ,) ᾿1ἐβύθῃ ὕο ὑῃθ βουῃα οἵ (ἢθ 

υμηροῦ ᾽; Ὀυὺ (μ0 0 8βαϊ]α, “Ὗἅ8οάΣ:υ: ψὶ}} ποὺ ἰἸβύθη. 

18 ΤΉ ΘΓΘἔΟΥΘ ΘΓ, γὺ πϑύϊοηβ, 8η4 Κηον, Ο οοηρτο- 

αϊϊοη, ψβδὺ 18 διηοπηρ ὑπο. 19 Ηθαγ, Ο ϑδγίᾷ ; 

ὈΘΠΟΙ]ά, 1 δ Ὀτίηρίηρ ΘΥἹ] ὉΡΟῚ (18 ῬΘΟρΪΘ, θνυθῃ 

5 δορὶ. (νοοοϊσίηρ [}9 οσὶρίπαὶ οοῃϑοηδηΐβ αἰ Πογ Εν), αὐ ἐδ 
ἐύγιδ οἱ ἐλεὶν υἱοί ἑαέέοτ, 88 νἱϊῖ. 12, 

1.9., τ ἤοτο 00 ἀἰδοτοηῦδ τ 8 σηθϑῦ. 
ὁ Ηρῦ. 9οοά, ἦ.6. ργοϑρεγέδν, δ8 νἱῖἱῖ. 15, χνὶϊ. 6, Ῥβ. χχν. 13 

(Ηοῦ. αδίαάε ἐπ ροοα)ὴ, Ὀσαΐ. χχὶϊ. 6, δηὰ οἰϑοσῆοσο. ΤΏΘ 

“ψΔΥ̓́τοϑϑηῦ 18 (Πδὺ οὗ Π9 ἔθδϑν δηὰ Ἰονο οὗ Ὑδῃνοῆ.: οἷ. χχχὶϊ, 
39, δηὰ οδθρ. Ὀϑυΐ. χχχ. 16. 

41.90. ρϑϑοθ δῃηὰ βοουσιν. (Νοῦ δ Μαῖίξ. χὶ. 29.) 
4 Εΐς. οὗ Ργοριοίβ : οὗ. ΕΖ. 11}, 17, χχχίϊ. 7 (809 υυ. 2-θ). 
Ἢ ΤΏΘ ϑϑοομὰ μαζὺ οἵ ὑπὶβ νϑῦϑθ ἰβ οοστυρῦ; δῃηὰ 88 ηοῦ 

Ὠἰμοσῖο Ῥθθὰ οοηνίποί ον τοσιοσθα. ΤΏΘ βυρροσίέοθ ὑπο ἢ 
ἰηνόῖνοθ [Π9 ᾿ἰθαϑὺ ὁμϑῆρο, δὰ δρτϑοθ ὑυοϑῦὺ τυὲΐῃ (ἢ0 οοηΐοχῦ, ἐα, 
μη ἰακα ροοὰ ξηπουϊεάρε οἱ ἐλαὲ υυλίον ἐδ οοηνΐηρ. 



ΓΟΗΑΡΤΕῈΚΒΝ ΨΥἹ. 1τ6-23 27 

{86 ἔγυϊῦ οὗ ὑμοὶν ὑβουρῖδβ :5 θϑοδῦβο ὕπϑυ ἢδνο ηοῦ 

᾿Ιβύθηθα υηὔο ΤΥ ὙΟΓΩΒ; δηα 88 ῸΓ Τὴν αἰ Γθού η, 

ΠΟΥ ἢδγνο το͵θοίθα 10. 39 Τὸ σῇδῦ ρύγροβθ υηὔο 16 

18 ὑῃθ ἔγδῃκίηοθηθο ὑπαῦ οογλϑύ ἔσο θα," δῃηα 

016 βυγϑοοῦ οϑῆθθ ἔγοῃι 8 ἴδ ΘΟ ΤῪ ἃ γΟῸΣ ὈυΓηύ- 

ΟΥ̓ΘΓΙΏΡΒ 8.6 ποὺ δοοθρίδ!]θ, ΠΟΓ γΟῸΡ ΒΔΟΡΙΗΟΘΒ 

Ρ]οαδβίηρ υπΐο 06. 31: ΤὨογοίογθ ὑπ βαὶϊἢ ὙΔΏνΘῃ, 

ΒΘΒΟΪά, 1 δὴ Ἰἰαγίηρ βίυμ ]ηρ- ]οοΚβά Ὀοέοσο ὑ}18 

ὈΘΟΡΙΘ: πᾶ ΨΠΟΥ 5841} βύυμ ]9 δραϊηθὺ ὑπ 6}), 

ἔα ουβ δη6α 8008 ὑορούδμοῦ ; ὑδὸ ποίσῃ θοὺ δηα ἢ 185 

ἔτ] ηα 88}8]1] ρϑσίβῃ. 

Ἀεπεοιυοά ἀοϑογίρίϊοη οἱ ἰΐδ6 ἱπυαάοῦ (οἰ. ν. 165-17). 

32 ΤῊ 8 Βα ἢ Ὑδάτοι, ΒΘΒΟΪα, ἃ Ρϑορὶθ οοιηϑί 

ἔσοτα ὑ89 ποσύμῃ οουηΐγυ, δμά ἃ στοαῦὺ πδύϊοῃ 8}4]} Ὀ6 

Βὑτθα ἊΡ ἔγοσῃ ὑὴθ υὐδογΥπχοθῦ ΘΟΓΏΘΙΒ οὗ Π6 ϑδυίμ. 

38 ΤΊΉ,ΟΥ ΙΔΥ Βο]α Οἢ ὈΟΥ͂ δηα δυο] ; (ΏΘΥ 816 ογυθὶ, 

ε Ἠοαὰ ρογῆδρε, τὶ βορῖ., οἡ ἐλεεῖν δαοξέννγτιηρ (11. 10, 111. 22, 
ν. 6). ΄ 

5 Οὗ 16. ἴΙχ. 6. βου ΑΥδΌΐα τγ885, ἰη διιοθηΐ ἐΐπθ8, οοἸοργαίθα 

88 ἴπ9 σουῃίγυ ψὩϊ ἢ ΟὨΘΗ͂ν ῥγοἀυοσα {Π9 ἔγαρταιηῦ γϑβίη οδ θὰ 
ἔγϑηκίποθηθο; οὗ. Ὑογρ!,  Οοηΐζυσηαυῦθ ϑαδαεο Τυσο οαἰθηῦ 
ΘΙΘΟ.ἢ 

“ Οὐ. 18. ΧΙ, 24. Τὸ νἱοϊάϑὰ ἃ ρογέυμηο (οἴ. Οδηῦ. ἱν. 14 
(΄ οδἱασυβ᾽), νοῦ θτὰβ υϑοὰ ἰῃ τλαϊκίηρ Ἰοθηθθ. Τῃηθ “"Ὑ ἔαγ 

ΘΟ ΣΎ ᾿ 8 ΡΓΟΌΒΘΟΌΙν Ιπάΐὰ. 
ἀ Ἑΐω. οὗ [09 ΘΏΘΓΩΥ, δρδίηδο τ ἤοσὰ [9 ῬΘΟΡΙΘ Μ1]}, ἃ5 ἐῦ το σθ, 

δία ὉΪ]9 ὕο ὑποὶρ γυΐῃ (οἴ. υ. 1ὅ ἐπα). 



38 ΤΕΒΕΕΜΙΑΗ 

8Π4 ἢδγθ ΠΟ ΤΏΘΓΟΥ͂ ; ὑΠ 61 νοὶοϑ σοδγούξ [πὸ {86 868, 

8διηα 6 Υ γἱθ ὉΡΟῚ ΠΟΙΒΘΒ : ΘΥΘΥΓῪ ΟἿΘ δοὺ ἴῃ ΔΙΤΆΥ, 

ΔΒ ἃ τηδη ἴο ὕπο δαύ]θ, ἀραϊηϑὺ ὑμοο, Ὁ ἀδυρπίοῦ 

οὗ Ζίοῃ ! 36 “ῦο μᾶνϑθ Ὠθασζα ὑδο ἔδιηθ ὑμογϑοῦ : ΟὔἊνῦ 

Πδηθ γὰχ ἔθθὈ]θδ : αἰβύγοθαθ μα ὕδκθῃ Βο]α οὗ ὑ8, 

8Πα ΡῬδηρβή 88 οὗ ἃ ψοιδη [ἢ ὑγαν 1}. 356 ὅο πού 

ἔοστί ἰηὔο ὑδθ ἢθ]4, ΟΣ σγαῖὶκ ὈΥ 80 ψᾶῦ ; ἴοῦ 

(0Πμογὸ 18) ὑ89 βινοσα οὗ 10 ΘΏΘΙΩΥ͂, ὕθσσου ΟἹ ΘΥ̓ΘΡῪ 

58:46. 360 αἀδυρῃύοῦ οὗ Ὁ Ρθορίθ, σιγὰ ὑμθο να 

Βδοκοϊού, δηα βργίμκὶο ὑμγβοὶῖ τσῖῦ ΔΘΠ68.: Ιῃ8Κ6 

{860 τηουΓηΐηρ, 838 [Ὁ 8ὴ ΟἿΪΥ 8Β0η, πηοθὺ ὈΙΟΓ 

ΑΙ πρ : ἴον Βυ ΘΗ ]Ὺ 8181} 086 ΒΡΟΙΪΘΥ Θομηθ ὉΡΟῚ 

18. 

ο εγοηιΐα᾽ 8 γορογί οὐ ἐδ οδαγαοσίογν οἱ ἐδε6 ρεορΐε; αἱὲ 

δὲδ οὔοτίδ ἰο τοῦτα ἰΐοηι δα δοοη, ἴηι υαΐη. 

37 1 ἢδγο τηϑ66 [660 80 ΑΒΒΑΥΘΥ ΒΙΟΠΡ ΤΥ ΡΘΟΡΪΘ ; 

ὑμαῦ ὑμοὰ τηὰγοϑῦ ΚῆΟΝ 8Π64 Αϑϑδὺ ὑπο νγ. 

38 ΤΉΘΥ 8Γ6 811] 86 πχοϑὺ γοίγδούοσυ οὗ ὑῃ9 τγϑίγδοίογυ, 

σοίηρ δϑουῦ νι Βα μά ΓΒ: ὑῃμοῦ 8Δ΄Θ ΟΟΡΡΟΓ δπὰ 

ἸΓΟΩ ; ὑΠ6Υ 811] οὗ ὑβϑὴὶ ἀθ8] οογγευρύγ. 39 ΤῊΘ 

6 ]]ονγβ Ὀ]Ον ΗΘΓΟΘΙΥ ; ὑμο ΙθΘδα ἰβΒ οοῃηϑυπηθα ὈΥ ὑῃ9 

ε ΗἨϑθΌ. δίπζ ἀουπ (18. ν. 24), οὕ ἀγορ ἀοιση διαοξῖῳ. 
υ ΤῊ Ηοῦ. ἰοχί δα ἀδ, α ᾿ογέγεδ8, ὑυιϊοἢ ἰθ πόσο υπϑυϊύδῦϊο, δὰ 

(6 ῬΥΟΡΔΌΙΥ 8 μἷοβα οὐ ὑπο ΗθΌ. ψογὰ ἔοσ “δϑβᾶγας ᾽(π βίοι σαϊσ!ὶ 
αἰδὸ τοῦϑῃ “" νγϑύο-ὕοννον ᾽), ἀογίνοα ἔγοτῃ ἱ. 18. 

Ἂ 



(ΗΑΡΤΕΒ ΥἹΙ. 24-30ο 30 

βγο : 1 ναΐῃ 40 {Π6Ὺ ῷὸ οἡ γϑβηϊπρ :5 ἴον 08 6υ]]} 

816 ποὺ βοραγαίϑθα. 80 Ἠ ο᾽ϑούθα 5811 γ8Γ 851}8}} ἤθη 081} 

ὑΒοη, Ὀθοδῦθο Ὑδῆνθἢ δύῃ γο͵θούθα ὑθθῃι. 

δ ΟΥ, δηιεϊδέηρ. Οἱ, ἴον [πὸ ἔρυτο οἰ. ἰχ. 7 “ΒοἢοΪά, 1 ὙἹ}} 
δεῖς ἰΏθτὰ, δηὰ ἐγ (ΟΣ αδϑ)Ὺὰψ) ὑμϑσα ᾽ ; ὅοῦ χχἰϊὶ. 10 “ 1 Πο ἐγέοδ, 
(οΣ αδϑανεὶδ) ΤὴΘ, 1 8}}8}} οοσὴθ ἔοσίῃ δϑ μοϊὰ ᾿; Ζθϑοδ. χὶϊὶ. 9. 

5Α βχᾳ. ἀσβοσίρίίζου οὗ (89 νϑΐῃ οἴοσίβ ταδϑὰάϑ ὉΥ 89 ὑγορῃοῦ 
ἴο τϑίῆονθ δ ον]] οἰθσηθηῖβ ἔγοσῃ δὶθ Ῥθορὶθ. [Ι͂ἢ σοβηίΐηρ, ὑῃ9 
ΔΙΙΟΥ οοπίαἰηίησ ὑδθ ρο0]α ΟΥ εἰϊνοσ 18 τοϊχϑὰ νὰ Ἰοαά, δηὰ ἔυβοα 
ἱῃ ἃ ἔυσζηθοθ ΟἹ 8. νϑϑθϑὶ οὗ ϑασίμβι. οσ ὈΟ;θ- 88 : 8 οὐυγτοηῦ οὗ δἱσ 
8 ᾿υσχηθαὰ Ὁροῦ [89 το] θη σδϑβ (μοῦ ὑρορ ἴδο ἢγε); πο ᾿Ἰοϑά 
{θη οχίαΐϊσθθ, δὰ δούς 88 8 ἔἥυχ, ΟΕΥΤοΘΒ Δ ὑπο ΔΙΊΟΥ, 

Ἰϑανίῃρ ὑπὸ ροϊὰ ΟΥ εβἰϊνοσ ρυτὸ (΄. Ναρίοσ, ΤὴἼἊλ Αποίεης Ἡ ον κεν 8 
ἐπ Μείαϊ, 18δ6, ΡρΡ. 20, 23). [Ιπ {ἢ οδ80 Ὦθσθ ἱπιδρίηθα ὈΥ [ἢ0 
Ῥγορποῦ, 80 ἱποχύσι Δ ΌΪΥ 18 [Π0 ΔΊΟΥ ταϊχϑά νὴ [Π6 Εὐϊνοσ, ὑμϑύ, 
᾿δλοῦυρῃ ὑδο ὈΘΙΙοννΒ Ὀΐονν, δα ἔδο Ἰοϑα ἰ8 οχίαϊζοα ἱπ [06 Ὠθϑῦ, 

ὯΟ Ρυσίβοαίίου ἱβ οἴϑοίθα : ΟἿΪΥ ἱπρυγθ ΒΕΙ͂ΝΘΣ σϑγωδίῃβ. 



ΟΗΑΡΤΈΗΚ ΝΠ- 

ἰοχοϑθρὺ χ. 1--- 16) 

Α ᾳγοὺρ οὗ ργορἤθοιθθ Ὀϑίοηρσίηρ ὈΥΓΟΌΘΔΟΌΪΝ ὑο {ὑπ Θδεν 

γΘΔΣΒ (Β.ο. 608--ῦ) οἱ Φομοίακὶη,χ᾽ Β σοῖση. 

(1) Ομαρ. νἱΐ. 1--28. 

Νοὲ ἐδ6 γγόϑοηοα οἱ Υαλιυεΐ᾽8 Τοηιρίε τη ὕυάαΐ, δυὲ 
απιοπάηιοηέ οἱ {6 απά οδοάλοτιοο ἰο Υαδιυοΐ᾽ 8 

γιογαΐ σοηιπιαη δ, ἐδ ἰδ οοπατίοη οἱ Η 19 
ἰαυοι ἀπά γγοίθοζοΉ. 

ΤΏ οσοδδβίοη Βθοσβ ὑο ὈΘ 0190 ΒΕΙῺΘ 88 ὑπαὺ οὗ χχν!. 1--9, 

ὙΏΙΟΙ ἰ8Β δδβίρηθα (υ. 1) ἕο ὑδ9 “ Ῥορίῃηίηρ οἱ ὑμο σοΐρτι 

οὗ Φοδοίαδικση ᾽ (Β.0. θ08--7). | 

ΝΙ. 176 νογὰ ὑδμαὺ οδῖὴθ ἴο «06 σϑι δ ἔγοση 

ὙΔΆνΘΙ, βαγίηρ, 3 δίαδπα ἴῃ ῃ9 ραΐθ οὗ Ὑδῆνοἢ Β 

Βοῦβθο, 86 Ργοοϊδίγῃ ὕμοσθ 818 ψοσά, δηάᾶ βαν, ΗΙϑδῦ 

{πΠ6 ψοτγὰ οὗ Ὑδῆνθῃη, 8411] συ Δῃ, γὸ ὑΠαῦ οηΐογ ἴῃ δὖ 

ὕο860 σαύθϑ ἴο ουθ ἢ] Ὑϑῆνθη. ὃ ΤῊυβ 8810} Ὑ8ῆ- 

ψγ ἢ οὗ Ποβίβ, ὑο αοάα οἵ βγδϑὶ, ΑἸηθηά γοΟῸ" ψΑΥΒ 

8δη4α γοὺυγ ἀοΐηρβ, δηα 1 ν1}}} οδυβθ γοὰ ἴο αἀὙ76}} ἴῃ 18 

Ρἶδοθ. 4 Ττυδβύ γο ποῦ ἴῃ ᾿γίῃρ ψόσάβ, βαγίηρ, “ ΤῺΘ 
; 40 



Γ(ΗΑΡΤῈΕῈΚΝ ΡΥ]. τ-τὸ 41 

ἔθ} ]9 οὗ Ὑδδνθ, ὑ8θ ἔθιαρ]ο οὗ Ὑδνθῃ, ὑ}6 ὑθι ]6 

οὗ ὙΔΆνΘὮ, ἃῖὸ 8680. δ ὅ ΕῸΣ [ἔ γο ὑβγουρὮ!ν 

ΘΙΏΘΠα ΤΟῸΣ ὯΥ8 δηα γοὺυ ἀΟΙΏΡΗ ; 1ἔ γο ὑβγουρὮν 

οχοοαυΐο ᾽υἀρθοτηθηῦ Ὀούτθθῃ ἃ δ Δη6 ἢ18 πο ρου ; 

61 γϑ ΟΡῬΓΘ88 ποῦ 6 ΒΟΪΟΥΣΠΟΣ, ἢ ὑἢθ ἔδ  ΒΘΓΪΘΒ8, δπα 

{η0 τνίαάον, δὰ βῃρθα ποὺ ἱπποοθηῦ Ὀ]οοα ἰῃ {818 

ΡΪδοθ, ποῦ τγϑὶκ δἵοσ οὐδοῦ σοάβ ἴο γοὺῦ οὟη 

ἢαγὺ : ᾿ΒΘη Ψ|} 1 οδῦδβο γοὺ ἰο ἄχ6]] πῃ 18 Ρ]δ06, ἴῃ 

{86 Ἰαπᾶ ὑμαῦ 1 ργᾶνϑ ἴο γοῦν ἔαύμοβ ἔγοτῃ οἵ οἱα δηὰ 

ΘΥ̓́ΘῊ ἴοῦ θυ θτλοσθ. 8 ΒΘΠο]ά, γὸ ὑγυβῦ 1 ᾿γίηρ ΤΟΓᾺΒ, 

ΪῈ ΟΥΘΣ ποὺ ἴο ῥχγοῆν. 5 Υ711] γο βίθαδὶ, τουσάθγ, δῃὰ 

οομητηἶῦ Δ] ΘΓΥ, 8 Πα Βτγθδῦ ἐδ βοὶν, δηα Ὀυτῃ ἱποθηβοῖ 
υπΐο Βδ88], δηα γν]ῖ δὲίζογ οὔμοὺῦ ζοῦβ ῇοσ γὸ Βᾶνθ 

ποῦ Κηόονῃ ; 19 δηα ΟΘΟΙγ6 δηα βίδῃα Ὀοίοσθ 16 ἴῃ 

ὑμῖ8 Βουθθ, οὐϑῦ ὙγΒῚΟ ἢ ΤΩ πϑῖὴθ Βδύμ Ὀθθη οΔ]]64,9 

8. 1.9. [6 ἔθυῦρ]ο ἐΐθο], διὰ ὑπὸ Ὀυϊ]άϊηρ σουμα οοππηθοῦθα 

τ} ΣῈ. 

1,9. ἴη:0 ἔογοί ζῃοσ ὑθσωρογασὶν τοαϊἀϑηῦ ἰμ [Ιδγϑοὶ, το ποὰ 
ὯΟ ᾿ἰομαὶ δἰδίυβ οὗ Ὠἰ8 οσσγῃ, διὰ σῆο ἴῃ [80 “ Βοοῖκ οὗ πο Οονο- 

πδηῤ᾽ (Εχ. χχὶ.--χχὶϊὶ.), δι ἃ θυ ΘΓ ΟΤΩΨ, ἱβ σορϑδύθαϊ!υ οοϊὰ- 

ταϑη θα ἴο ὑμο0 Γορασὰ δὰ Ὀθηθνοΐθηοθ οὗ 086 Ιβσϑ9]}109. 

8ο, ὑγδηβροβδίησ ὕνο Ἰούνοσθβ.0ΐ ΤῈ ΗθΡ. ἰοχύ, ΌὉΥ 6 βογῖραὶ 

ΘΙΤΟΓ, ἢ88, ὅο ποὲ δ εα (ἰχαρογαῦνο). 

4 ΟΥ, Ῥοσῆθρ6, δοη δαογὶ ἤοεθ. 80 αἰ τα γα. 8.696 [0 Ὠοίθ δὺ [Π6 
ϑηα οὗ [86 νο]υτηθ. 

9 Τῃ ἰοΐοη οὗ οΟὙΠουΒἢΐρΡ (800 2 ϑδιη. χὶὶ. 28; 18. ἱν. 1) 

Οἰνθῃ ἱπ Ὀουϊθτοηοιιὶς ττγίῦοσθ, οὗ ἴθ ὕϑιωρὶθ, ὉΠ Ῥθορΐϑ, 
ΟΥ ὑὴο οἱὴγν οὗ Φογυβαίοιωη, 88 ουϊ. χχνι. 10; 1 Είηρβ νὴ]. 48 ; 
ὅοσ. χὶν. θ; χχν. 29; χχχίὶϊ. 84 αἱ. ; δῃὰ οοοβδδίοῃ δ! ἢν Ὀοϑί θα 
(εἴ. Ατ:ὰ. ἰχ. 12; 16. ᾿χὶϊὶ. 19), 
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δα ΒΔγΥ, “9 810 ἀρ] νοσϑα,᾽5 ἴῃ ΟΥ̓ΟΓ (ἐογβοοί) ἴο 

Ὧο 4}} ὉΠο80 διροσηϊπδίϊομβ ἢ 1118 018 ἢουδβθ, ΟΥ̓ΘΡ 

ὙΙΟΒ ΤῺ Ὠδη16 δαί ὈθΘη οδ] θα, Ὀθοοῖηθ 8 οϑνοῦὺ 

οὗ ΤΟΌΡΘΙΒ 1 ΟΣ ΘΥΘΘ. [8180,---Ὀ0 80] 1 ᾶνθ 

Β6Θ ἰὑ 1 Βαϊ ὙΔΗΘὮ. 

γαδιυροῦ, ἰπγοαίοηϑ ἰο Ὧ(ο ἰο Η δ ἰοηιρίε ἵη, σ γιιδαΐοηι 
α8 Ης αἰνὰ ἰογηνεγῖψ ἰο Η 8 Τεοηιρίε αὐ ϑῥιίοΐ. 

13 ἘῸΡ ρο, 1 ΡὈΓΔΥῪ γου, υπΐο ΤΥ ΡΪδ00 ψἘοἢ νγὰ8 

Ϊπ ΒΒΠΟΙ, ΏΘΙΘ 1 οδυβοα ΤῺ Ὡδῖὴθ ἰο 6σ76]] δὖ ὑΠ6 

ἢγϑὺ 9 δη βοο6 ψῶδὺ [1 αϊά ἴο ἰᾧ Ὀθοδυβθ οἵ ἐΐθ 

ὙΟΚΘάΏΘΒΒ οὗ ΣΥ ῥὈΘΟΡΙΘ [8.86]. 18 Απᾶαὰ ΠΟΥ͂, 

Ὀϑοδῦβο γὸ Βᾶγθ 016 8}} ὕπθ86 ΟΣ ΚΒ, βαῖ ἢ ὙΔΕΜΘΏ, 

8Π6 1 Βρϑᾶῖκο υπίο γου, γἰβίηρ ὉΡ ΘΑΓΙΥ δηα βρϑδκίηρ, 

Ὀαυύ γὸ Βοδιὰ ποῦ ; 8η4 1 οΔ]]οα γου, Ὀυύ γ9 δβνγογοα 

ποῦ; 341 ν1}} ἄἀο υπΐο ὑπ ἤουβθ, ΟΟΣ ὙΒΙΟΣ ΤΥ 

ὩΔΙη6 Παύμ ὈΘΘῺ ΟΔ]]164, Πουθῖη γὸ ὑγαδύ, 8πΠα υηΐο 

[86 Ὀἶδοθ ΒΟ} 1 σῶνθ ἴο γοὰ δῃὰ ἴο γοὺ ἔδύοσβ 

5 Τηϊηϊηήηρ, νἱς., ὑπαῦ γοὺ δὲθ θϑοῦγσγο, δα δ ρῸ ΟἹ Β᾽ πη 
αὶ ἢ ἱταρυηὶΐν, Ὀθοδῦυθθ νου τηδὶηὐδίη γοῦν σοὶ σίου Οθοσνδϑοοθ, 
ἴῃ [Π6 ΤϑεΩρΡΪΘθ. 

νυ ΤΏΘΙΘ 8ΓΘ ΓΩΘΩΥ ΟΟνΘΘ ἰῃ δ ᾿᾿πηθθύοηθ βίσζαΐβ οὗ Ῥαϊϑϑίϊῃ ὁ 
ὙΠ ΙΟὮ ἴῃ διηοίθηῦ ὑπηθθ γο 16 οἔὔϑῃ [9 Βοσὴθθ οὗ σοῦρϑσβθ. (δορί, 
σπήλαιον, ἃ8 6’80 Μαϊ. χχί. 13-- Μασὶς χί. 17:Ξ ὐὺκθ χίχ. 46.) 

ο Φοβῇ. χν]. 1; Φυάροθ χνἱ!. 8] ; χχὶ. 9 Ε΄. ; 1 ὅσα. ἰ.--εἰϊ. 

4 ἘΠη18 ἀοείγυοιίοη το ονογίοοϊς ΒΏΠΟΝ ἰβ δ] υἀθα ἴο δ]δοὸ 
ἴὰ Φογ. χχνὶ. θ, δαηὰ Ῥβ. ἰχχνἹἝ!. 60; Ὀυὺ ἰὖ ἰα. ποῦ τηϑθηῃἰὶοηθα ἰῃ 

086 οχίβύηρ εἰθίογίοαὶ Ὀοοκθ. Τὺ πιοδὺ σοῦ. μϑρρϑηθϑα δνογ 
πο ῬΙΠβθλμο νἰούογτν ἀθβοῦι θα ἰὴ 1 8διλ. ἱν. 
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88 1 αἰὰ υπίο β'ΒΠ0η. 16 Απά 1 Μ1}} οαϑὺ γοῦ ουὖὐ 

ἔτοτῃ ὈΘίοσθ ΤΥ ἴδοθ, 8ἃ8 1 Βανὸ οδδβύ ουδδὸ γΟῸΓ 

Ὀγϑίμσθη, ουθῃ 8}1 ὑπμ6 βοϑὰ οὗ ΕἸ ΡΗγαίψη. 

Υγαλισοΐ, ιοἱἱΐ ἀαοοορὲ πο ἐπέεγοοϑδίοη, οἡ, δελαϊ οἱ ΗΠ 8 
φοορῖε; ἴον τὲ ἰδ ιυλοϊϊν ρσίυεη, ἰο τἸαοϊαΐῖνῳ. 

156 Απὰ (δου, ΡΓᾺΥ ποῦ ὕμοιυ ἴογ ὑ}}}8 ῬΘΟΡ]Θ, μοὶ ὑὸ ὲ 

ΠῚ ἊΡ ΟΥΥ ΠΟΥ ΡὈΓΔΥΘΓΡ ἴῸΓ ὕμϑιῃ, ποῖ 0 το ἰηΐογ- 

ΟΘΒΒΙΟῚ ὕο 126: ἴοῦ 1 Ὑ1] ποῦ ἢϑδὺ ὑμθοο. 17 βιϑοδὺ 

ἔδοὰ ποὺ ψϑδὺ ὑμοῦ ἀο 1π ὑδο οἱἐϊ68 οὗ Φυ 688} δηὰ 

ἴῃ [6 βύγοοίβ οὗ 9ογυβδίθῃ 3 18 ΤῊΘ οὨ] σθ ραῦμοῦ 

ψοοά, δ8η4' 106 ἔδύμουβ Κκἰθαϊο {ῃὴ0 ἢγο, δὰ ἐδ 

ὙΟΙΏΘη Κηθδα ἀουρη, ὕο τᾶ κ0 οακθθ ὑο ὑῆθ ἀπ ῃ 

οὗ Ὠθάνϑηῃ," δηά ἴο ῬοὺΣ ουὐ ἀΥΠΚ-ΟΥ̓ΘΓΠρΒ υπΐο 

ΟΥ̓ΒΟΣ σοαβ, 'ἰπ ΟΥΩΘΟΣ ἴο νὸχ 8. 13 Ὧο ὑΠ6 0 νὸχ 

πιὸ ἴ βαϊῦῃ ὙδΉνΘὮ ; ἰ8 10 ποὺ ὑμθιηβοῖνθθ (ὑπ αὺ ὑΠῸΥ 

νΟΧ), ἰῇ ΟΥΘΓ ἴο (Ὀτίηρ δρουῦ) ὑῃθ οοηξιδβίοῃ οὗ ὑπο ὲγ 

οὐ ἴδοο ῖἴ Ὁ ΤὨογθίοσθ ὑδυβ βδϊύ 8 0 Τωοοσὰ 

ὙδΔΏνΘὮ : ΒΘΒΟΪα, τλΐηθ ΔΏΡΟΙ δηα ΤΩῪ ἔΌΓΥ 8}}8}} ὈΘ 

Ῥουγοα ουοὖῦ Ὁροη 18 ΡΪ]δοθ, ὕροὴ τἤϑῃ, 8Πη64 ὕροη 

᾿οαϑύ, δηἀ ὕροη {Π6 ὑγθθβ οὗ 086 Η6]4, δηα ὑροη {ἢ6 

ἔσα!ϊ οὗ ὑῃ0 στουπᾶ ; δηά Ὁ 5841} Ὀυγῃ, δηα ποὺ ὈᾺ 

αυθηῃοδοά. 

4 δο βορί. ΤΏθ ΗθΌ. ἰοχὺ ἱηϑοσγίβ, αἷξ (τ ΐολ 88 ἐδθ Ἢ 
οὗ τοαϊκϑηΐηρ ὑπο “ 81} ᾿ τ Πΐοἢ ζο ]ονσΒ). 

5 Τὴ 8}1 ρῥγορδΌν Αδβμῃίοσοί (Αβίασγίθ), 2 Κίηρβ χχὶ 
Οἵ. δον. χὶὲν. 17, 18, 19. 
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γαδλιυοῦδ δα8 ἀοπιαποα οἱ Η δ ροορίε ποὲ ϑδαογῇοο, 
διιὲ ἰοναϊίῳ ἰο Ητπιδοῖ, απα οδοάτοποο ἰο Η ἐδ 

γιογαΐ οοπιπιαπάβ. Βιιξ ἰο ἰΐοδο 
ἀοηναηδ Τδγαοῖ ἤαϑ ἨοῦοΥ 

γοϑροπαοά. 

31: ΤΠ ;8 Βα: ἢ ὙΔΏνΘΙ οὗ μοβίβ, {16 αοά οἵ [5Γδ89] : 

Ααἀὰ γοὺγ Ὀυγηὺ οΟΥἴοτηρθ υπὔο γοΟὺ Βδου ῆοθ8, δηὰ 

οδϑὺ 68} 15 ὅ3 ΕῸΓΡ 1 βρᾶῖκθ ποὺ ψιὺἢ γοὺΣ ἔαύθοτε, 

ΠΟ ΠΟΥ Θοτμτϑησθα ὑἤθι, ἴῃ ὑῃ9 ἀδν ὑμαύ 1 Ὀσουρῦ 

ὑμθιὰ ἔοσῦ οαὖ οὗ ὑῃθ ἰαπα οἵ Εργρύ, νι γοργὰ ἰο 

Ὀυτγηῦ ΟΥ̓́ΟΣΙ Πρ ΟΥ ΒΔΟΙΙΗ͂ΟΘ : 33 δαὺ ὑμιὶ8 ὑπίηρ [ οοτὰ- 

ταϑη 464 ὑμθπι, βαγίηρ,  ΗΘα θη αηΐο τὴν νοΐοθ, δῃς 

[ν1}1 Ὀθ6 ἰο γοὰ ἃ αοα, δπά γὃ 8181}1] Ὀ6 ἴο 9 ὃ 

ὈΘΟΡΙΘ: 81ῃα νγαῖὶκ γὸ ἰῇ 8411 ὑΠ6 σψὰν ὑδμαὺῦ 1 οοτ- 

Ταδηα γοῦ, ἰῃ ΟΥΘΣ ὑμαὺ 1 τὺ Ὀ6 Ὑ6}} νι γου.Ὁ 

ὁ ΤΊο σψογάβ τηυδῦ Ὀ6 Βυρροθοὰ ἴο ὈΘ Βροΐκϑῃ τὶ ἰσοὴν δηὰ 
οοπύοσηρύ. Το Ὀυγηΐ-οΟἸθεϊηρ τνὰδ ποῦ θαύθῃ ὈΥ [80 ΤΟΥΒΗΪΡΡΟΣ, 
Ὀαῦ ΟἿἹΥ ρῥδγίβ οὗ ὑη9 ρϑϑοθ- οϑὔοσίῃρ. ὙδΏνΘὮ ὨΟΎΘΥΟΣ ΟΘΓΘΒ 80 
1100190 ἔον οἱθοσ, δϑ οῇθσϑαὰ ὈνΥ ὕποθϑ ἰάἀοϊδίγσουβ [1βγϑοὶ θα, ὑμαῦ 

ΠΟΥ τϑν, ἰξ (ΠΟῪ ΡὈΙΘαθθ, ϑαὺ Ὀούῃ ὑορϑίῃος ; ὮΘΥ 8ΓΘ πούμίηρ 
Γ0Δ}ν βδοσϑὰ, Ὀυῦ ΟὨΪΥῪ ᾿ Β68ἢ.᾽ 

ν θη Φογοιλίδῃ τοῦθ, ὑδ ὈΓΙΘΘΟΥ ρῥαγύβ οὗ ὕ89 Ῥοϑηΐ. παὰ 

πῃ 811 ργορδο ν ποὺ γοῦ Ὀθθῃ οοτίηθα τ] 00 τγοϑὺ οὗ (ἢ9 
Ῥροηξαίθυσν, δὰ ὕπο χοίθγθῃοθ ὮΘΥΘ ἰ8 ὕο ῃο ἰαὐΐοῦ. ϑιϑογίβοθβ 
ΔΙῸ ἱπαάοϑα ϑηὐοϊηϑα ἴῃ 958 (ἔχ. χχὶνὶ. 14- 190), ἀπὰ Ὠουΐϊθσοπμοιν : 
Ὀαΐ 11001]0 βέγϑϑβ ἱβ ἰἸαϊὰ ὑροη ὕϑια ; δηὰ ὑΠὸ ᾿γοηιῖδεδ (ἃ8 ὮΟΙΘ, 
“ἰὴ ΟΥ̓ΔΟΡ (πδὺ ἰδ τδὺ Ὀ6 Ἧ611 σῖῦ ἢ γοὺ ᾽) ΔΓῸ δῃηθχϑα σηοτθ 
ὥΘΏΘΓΑΙΙΥ ἕο ἰογαὶϊν ἴο Ὑδην ἢ δηα ὕπο σοϑἔυβαὶ ὕἤο ἔο!ϊονν δὔθογ 
ΟὗΠΟΡ ροάβ. 8600 Εἶχ. χν. 26, χίχ. ὅ, 6, χχίὶϊὶ. 21 ἢ, ; θϑυΐ. 

Χχυὶ, 1, 2; δηὰ οἵ. Ὠουΐῖ. ἱν. 40, ν. 83 (τ ίο Ῥδγυϊου αὶ Υ 

ΤΘΘΘΙΔΌΪ65 υ. 23ὃ Π6Γ6), νὶ. 3, 18 ; εἶθο χ. 12-13. 
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Ψ Βυΐύ ὑΠ6Ὺ ὨοΑΡΚοηθα ποῦ, ΠΟῸΣ 1ἱπηο] θα ὑΠ Ὁ ΘΆΓ, 

μυΐῦ δῖ κϑακ 1 06 βύυ ὈΘΟΓΏΠΘΒΒ οὗ ὑποὶγ ουν}]} μοϑσύ, 

δα ψοηὺ Ὀδοκνϑγα, δηα οὐ οσνατα. 35 δῖ ποθ 0} 

ἀδΥ ὑμαῦὺ γοῦν ἔδύμοσβ οδίηθ ἔοσύ ουὖ οὗ ὑδθ ἰδηά 

οὗ Εἰαγρὺ υπΐο ὑμ8 ἀδὺ 1 δνθ βοηὺ υαηΐο γοὺ 8]]} 

ΤῺΥ Βουνδηΐβ ὑῃ9 Ῥγορμοίβ, ἀδὲ]γν τἱβίηρ ὉΡ ΘΑΥΪΥ 

8Π6 Βοηαϊηρ ὕπο : 35 γοῦ ὕμον Βϑδυκοηθα ποὺ υπΐο 

16, ΠΟΙ ἱποηθα ὑποὶῦ ϑᾶσ, Ὀυ χτϑδαθ ὑμϑὶγ Ὡθοὶκ 

ΒΕΌΠ: ὑμὸν αἰὰ σγοσβο ὑμδη ὑῃ6 1 ἔδύμοσβ. 

ΝοΥ ευἱῖῇ ἰδ γρεορῖίε γοβροπά ἰο ἰΐεηι που. 

1 Απα ἰδοὺ Βῃδ]ῦ βρϑδκ 84}1 ὑμοϑδο σψοσὰβ υπΐο 

(θαι, θαὺῦ ὑμον “1111 ποῦ Ὠϑάσκθῃ ἴο 0ῃ66 : μου 56] 

8180 041} υπΐο ὕπο, Ὀθαὺ ὑπο ν Ὑ11 ποὺ δῆϑυγου 866. 

38. Απά ὕδοι 888]0 ΒαῪ απο ὑμοια, ΤῊΪΒ 18 [86 παύϊοη 

{μδὺ μαύὺμ ποὺ Πρδυκοηθα ὅο ὑῆθ σψοΐϊοϑθ οὗ Ὑδῆνθῃ 

Ποὺ Οαοα, ΠΟΙ σϑοϑίνϑα οοσσϑοίϊζοῃ : ἔα] 6889 

8 ῬΟΥΙΒηθα, δηα 18 ουὖ ΟΗ͂ ἔτοχῃ ὑμ6ὶ" τηου ῇ. 

.. 80 δορί. (οἴ. Η!, 17, ἰχ. 14, χὶ. 8, χἰ τὶ. 10 αἰ.) Τῆο ΒΡ. ἑοχὺ 
δάάθ, ἐπ᾿ οοιιιϑεῖδ. 

5 35, ἀουθ!ηρ ἃ νοσάὰ. Τῃθ Ηοῦ. ἰοχὺ, 88 ἱῦ βύδηβ, πουϊὰ 
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(2) Οπδρ. νἱἱὶ. 29--νῖϊ. 2. 

1οὲ ἰδα παΐοη νοι οὐον ἐδε Ἰάοίαῖγῳ ιυλὶοῖ, ἢ α8 
οαιϑοά γαλιυοΐ, ἰο οαϑδί οὐ Ητ᾽8 γρεορἴε. 

39 ῬΟῸ]] ὑῃγ Ἰοοκβ, (Ὁ Φογιβαίθ,)} δῃη6] οδϑὺ 

ὑΠ0 ΔΎΨΑΥ, 

δ:ηα (6 Κὸ ὉΡ 8 αἀἰγζθ οἡ ὑῃθ Ὀδῖὸ Ποῖ Ὠ8 ; 

ΕἘῸΣ Ὑδην ἢ Ὠδύῃ τγο]ϑούθα δηᾶ ἔόγβδκθοη 

6 σοπογαίϊοῃ οὗ ἷἱβ ταί. 

80 ΕῸΡ ὑῃθ ΟὨ]αγθη οὗ Φυάδῃ ἢᾶνὸ ἀἄοῃθ ὑδδῦ 

ΜἘΐΟΒ ἰβ ΘΥἹ ἰπ ΤΥ βρη, Βαϊ ὙΔΏνΘΙ : ὉΠΟῪ 

Ὦδνο βοὺῦ ὑμοὶγ ἀϑίθβϑίδ Ὁ] 6 ὑμίηρβο 1 ὑΠῃ6 Ποῦβθ ΟΥΘΥ 

ΨἘΪΟἢ ΙΔ Ὡδὴ6 δα Ὀθθὴ οδ θά, ἰο ἀ66]6 10. 

81 Αηα ὑπο ἢν Ὀυ ὺ ὑἢθ Εἰ ρ]δοθβὰ οὗ ΤΡ οίἢ, 

νι  ]ὁἢ 18 ἴῃ ὑμ6 ν]]ον οὗ ὑδ6 ΒβΒοῃ οὗ ΗΪ ποι, ο Ὀυ τη 

[ΠΟἿΓ ΒΟΠΒ 8δη6 ὑπο ἀδυρῃύοσβ ἰῃ ὑῃο ΗΤΘ ; ψ ΒΟ 1 

ΘΟ 8 Πη6α πού, πού οὔθ ἰὗ ἰηἴο ΤΥ τηϊηᾶ." 

86 ΤῸ ΡΟΪ] ὑΠ9 Παὶν τγχὰδ ἃ τηδσζὶς οὗ τηουτηΐηρ : Μίο. ἱ. 16, ΦοὉ ἱ. 
Φ0 (το σθ ὁ βανθ᾿ ἰβ ὑ:ὸ βαῦὴθ ΕἰΘΌ. 88 “ ΡΟ]] ᾽ ἮθΓ6) ; οὗ. Ὠϑαυΐ. 
χίν. 1. 

Ὁ ΤῊ ποσὰ ἰδ ἰμηϑογίϑα (85 ἰῃ ΑΥὮ., ΗΝ.) θϑοδυϑδθ ἰἱῃ ὅθ Ησοῦ. 
[6 ῬΓΟΠΟΌΩΒ 819 ἔϑσηϊηΐηθ, βηθνίηρ ὑμαῦ ὕπο οἱ, οὐ ὕἢθ ρορυϊδ- 
[οι Ῥογβοῃ ῆοα, ἰ6 δἀἀγοθδθα (68 οὔίθῃ ἰῃ 6Σ., 6... ἱν. 30, χ, 17). 

ο Οὗ 2 Κίηρβ χχίϊ!. 138 (το γθ “ δροτζοϊηδίίοη ᾿ [πὸ βτϑῦ ἔτο 
[πλ98] ἱπ ΑΥ̓͂., Η͂Ψ., τοργοθοηΐθα ὑπ βαὴὼθ Ἠθρσου). 

ἃ Το βορῦ. Πε8, δέρῃ ρίασθ, τ Ὠΐοἢ τὰν ὈῸ τὶ ρῦ. 
" ΗϑθΡ. οαἴιδ ωὠρ Ὡρορ τον  εαγί, ἰάϊοτη. ζο0 Ὁ “ οοουγζεοα ἴο τηθ.᾽ 

80 [Ι6. ἰΙχν. 17; Φοζ, ἰϊ, 16, χίχ. ὅ, χχχίὶ. 83ὅ, χ]ῖν, 21] ; Αοὐϑ 
γῇ. 93. 
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Α (ἰογγίδίο γμάσοπιοηξ ιοἱΐ ουεγίαξε ἰΐ6 γεορίε. 

82 ΤἸ ιογοίοσθ, Ὀθῃο]α, ὑῃ9 ἀδυνα 8.6 οοῃλίηρ, βδι (ἢ 

ὙΔηνθη, ὑμαῦ 1Ὁ ΒΠ8]}] Ὡ0 τηοσθ 6 οδ᾽]ϑα ΤΡ οίῃ, 

ΠΟΡ ΤῺΘ γον οὗ ὑπὸ βοῃ οὗ Ηΐπποιη, Ὀὰαὺ ΤῊΘ 

ψΑ]]οῪ οὗ ΞΙδυρ ΟΡ : δηα ΠΟῪ 588}4}} ὈυΣῪ ἰῃ Το- 

ΡῬδούμ, Ὀθϑοϑίβο ὑοῦ 8}}8}] θ6 ἢ0 ὈΪ806 (6186).5 3. Απὰ 
0} οδΓοδ868 οὗ 818 ῬΘΟΡΪΘ 8}4}} Ὀ6 ἑοοὰ ἔοῦ {Π6 ἔοννἹβ 

οὗ 86 ἢϑάνθῃ, δηᾷ ἴοῦ ὑπ Ὀϑδβίβ οὗ ὑἢθ θαυ ; δηὰ 

ΠΟΘ Β88|8}] ἔγαγν θὰ αῦγᾶγ. ὅδ. Απα 1 Ὁ1}1] οδῦ8θ 

ἴο οθᾶ80 ἔἴτοῖῃ 6 οἱἐΐ68 οὗ 90 8ἢ, δηα ἔσοιῃ ὑῃ8 

βἰτοοίβ οὗ Φογυβδίθιῃ, ὑμ6 νοΐοθ οὗ χϊσίῃ δηὰ {πὸ 

γψοΐοθ οὗ ρσἰδαάμποϑθβθ, ὑῃθ νοΐοθ οὗ ὑΠ6 σι ἀθρτοοσῃ δηὰ 

(ὴ6 νοΐοϑ οὗ ὑπ Ὀτῖάθ : ἔοῦῃ: ὑπὸ ἰδηᾶ 58}}4}} Ὀθοοϊῃθ 

8ἃ αβίθ. 

νοη ἐδε δοπεδ οἱ ἰδα διρἰοὦ ]16γαοϊνίο8 ιτυἱ 8.76} 
ἐπαιρηϊζίεδ: ἰδεῖν σγαῦεδ ιν δὲ ογροποά 

απα ἀεδεοογαίοα ὃν ἐΐδ6 οποηῖν. 

ΥΙΠ. 1τ4.Δ0 μδὺ πιο, βαϊῃ Ὑδηνϑα, ὉΠΟῪ 58}}4]]} 

Ῥχίηρ οαὐ ὑμ6 ΒΟΠΘΒ οἵ ὑπο Κίηρθ οὗ Φυάδῃ, δῃᾶ (ῃθ 
ῬοηΘΒ οὗ ΠὶΒ ῥστίποθθ, 8ηα [Π6 ὈοηθΒ οὗ 06 ῥγίϑβίβ 

δα ὑμ6 ὈοΟΠΘΑ οὗ 86 ῥγορμοίβ, δῃαὰ ὑῃθ Ὀοῆθϑ οὗ 

086 ἱπηδθιδηΐβ οὗ 90 ΒΑ θα, ουὖ οὗ ὑΠ6Ὶ ζτᾶνϑβ : 

8 ΤῊο Ἰαπὰ ν}} ὈῸ 80 ἔ0}} οὗ οοσρϑοβθ ὑπαὺ ὕπον υὙ1}} βανθ ἕο Ὀ6 
Ὀυγίοα ονϑὰ ἐπ ὕπο υποίϑϑῃ ρἷδοθ οὗ ΤΟρ μοί. 
ΑΔ δροδαίβεη ἴος ἡγίρἥεη. (Ἐϑα!ν ἃ βῃογίθηϑα ἔοστῃη οὗ 

αῇτναν, οὗ πλοῦ ὉΠ6 Ῥασίϊο ρ]9 'β αὐγαίά. 8.60 Ηδδίίηρθ᾽ έοί. οὗ 

ἐδε Βίδίε, 6ιν. ; ϑηᾷ οἵ. Ὠοαΐ, χχνὶϊ!, 26), 
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3 Δηα (ΠΟῪ 5}8]} βργοδα ὑπϑυ Ὀθΐοσθ ὑπο βυῃ, δῃηὰ (ἢ 

ΙΏΟΟΙ, 8δη6 811] ὑη6 δοβὺ οὗ ἢθανϑθη," ὑβοσῃ ὑῃ 6 γ 

᾿ἢδγθΘ ἰονϑα, δῃηαὰ ψῃοσ ὑΠ6Υ ἢδνο βοσνυϑα, δηὰ δίου 

ΒΟΙ) πον ἢν ψαὶκοα, δῃὰ στοὰ ὑπο ν ᾶνθ 

Βουρῃύ, δηα σψῇοπὶ πον ἢν ΨψΟΓΒΕΙΡΡΘα : ὕμοῪ 

ΒΠ411] ποὺ Ὀ6 σαύμοσθα, ΠΟΥ δ6 Ὀυτγὶοα ; {6 Ὺ 88}48]]} 

Ὀ6 ἴοῦ ἀυηρ ὉΡΟΩ ὕπο ἔδοϑ οὗ ὑθ στουῃά. 8. Απὰ 

ἀϑδαίῃ 8}}8}} ὍΘ οἤοβθῃ σδύμου ὑμδη 110 ὈΥ 8}1 ὑ86 
τοιηηδηῦ ὑμαὺ δ7θ ἰού οὗ ὑμὶ8β ονἹ] ἔδυ ἴῃ 411 ὑῃ6 

Ῥ΄δοοδῦ τ Π6 } 1 ἢδνο ἀσίνθῃ ὕμθπμι, βαϊ ἢ} ὙΔΕΘἢ 

οὗ Ὠοϑβίϑ. , 

(3) Οἤδρ. νἱἱἱ. 4---1:7. 

ὔιάαλ᾽ 8 υἱέον το[ιϑαΐ ἰο τοροηξ απᾶ τοί γΉ, ἰο Υαλιυνοΐ. 

4«Απᾶ μου Ββμδὶ]ὺ βδὺ υπΐο ἴδμοῃι, ΤῊμΒ Βα ἢ 

ὙδΔΉνΘΙ : Ὠο τηθῃ ἴ4]1, δηα ποὺ τἶδθθ δρδὶη ἃ οί 

ΟΠΘ6 ὕσσῃ ὈΔΟΚ, δῃᾷ ποὺ γϑύυσῃι ρα ἢ ὅ ΣΕΥ θη 

μδὺμ ὑμὶβ ῬΘΟρΙθὴ ὑπο Ὀδὸκ σι ἃ ροζροίυδὶ 

Ὀδοκίυτηΐϊηρ 8 ὑμον ΠοΙα ἔαϑδῦ ἀθοοὶῦ ;:8 ὑμ60 τϑέυβθ 

8 8009 Ὠουΐ. ἱν. 10, χνὶ. 8; 2 ΕΚἴηρβ χχὶ. 8, ὅ, χχὶϊ!, 4, ὅ ; 

ὅον. χίχ. 13. 
" 85ο ϑορὺύ. ΤῺῸ ΗθΌ. ἰοχὺ 88, ἐπ αἷξ ἐδε ρίαοεδ ἐλαὲ αγε ἰε 

(Α νογὰ δοοϊἀϑηύδν τοροαίθα ΌΥ οστοσ. ΤῸ ΗθΡ. οδημοῦ ὈΘ 
τοηάἀοζοα 88 ἰὗ ἰθ γϑηἀογϑὰ ἰῃ ΑΥ͂., ΕΚ.) 

9 85. βορύ. Τδὸ Ηϑοῦ. ὑθχὺ δά, ὕεγωφαΐοηι (πὶ μουὺ “ οὗ, 80 
ΑΥ̓͂., ΒΡ.) 

4 1,0., ΡΓΟΌΔΌΪΥ, οἱΐμοῦ ἱπαίηοογιν ὑονγασὰβ Ὑδθἢ, οὐ {19 
ἔαϊδο ὑϑϑοιμίησβ οὗ ἰἀοἸούσν (οὗ, χὶν. 14, χχίϊὶ, 26). 
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ἴο τούτη. 51 1}18ὑθη0α δηα Ὠοασὰ, υὺ [ΠΟΘ Βρδῖθ 

ποῦ δύρηῦ : ΠΟ τή8η τορϑηΐοῦῃ μίγη οὗ δἷ8β τὶοκοα- 

ΏΘΒΒ, βαυίηρ, “ὟΒαὺῦ ἤᾶνὸ 1 ἄοῃθ 3 ΘΟΥΘΙῪ ΟἿΘ 

ὑυσηϑῦῃ ὈδῸ}Κ ἴῃ ἷβ ΘΟΣΒΘ, 88 ἃ ΠΟΙΒΘ ὑμδῦ τυβῃοίῃ 

Βοδαϊοηρ ἰῃ ὕὅηθ Ὀδαύ]θ. 1 ϑδ, ὑῃμὸ βύουὶἪ ἴῃ ὑδῃθ 

Βοδᾶνθῃ Κπονγοίῃ ΠΟΥ Δρροϊηίθα ὑπ|68.} δηάὰ {86 

ὑυγῦ]6 δηαὰ ὅθ βσιῦ δηα ὑῃθ βύγϑι ον Οὔβοσνο {80 

ὑὴθ οὗ ὑῃοὶγ οογηΐηρ ; Ὀυῦ ΙΔ ῬΘΟρΙΘ Κποῦν ποῦ 

086 ογάϊπδηοθ οὗ Ὑδῆνθῃ. ὅ ΗΟ ἀ0 γθ ΒΔΥ, “ ἯὙ9 

ΔΙῸ ὙΨ8660, δηα ῃ6 ἰᾶὰν οὗ Ὑδῆνϑῆν 5 ἢ υ8᾽ 3 

Βαυὺ Βυγοῖὶν, Ὀ6}01α, ὑΠ6 ἔδ]86 Ῥϑῃ οὗ ὑμ6 βοσῖθοβ μαύῇῃ 

ντουρὖ [4156 1γ.9 9 ΤῊΘ 186 6} 816 ραῦ ὕο ΒΏΔΙΏΘ, 

ὉΠΟΥ͂ 8΄.Ὸ αἰβιηδυθα δηὰ ἐδίϑῃ : Ιο, ὑπ πᾶνθ σθ- 

Ἰοούοθα ὑμ6 ψοζὰ οὗ Ὑδῆνοι ; δῃηὰ σψἢδὺ ΤΏ ΔΏΠΟΡ οὗ 

τ ]ράοτῃ ἤδνο ὕμου 3 

8. 1.9. ὑπ ὑΐτηθθ οὗ ὑποΐν τυϊρταύίου, ἐπ9 Οἰγὰβ τηϑιθοηθϑα Ὀοίηρ 
τλϊσταύουυ Ὀἰγαβ, τ Βοἢ τούυσῃ ἴο Ῥαϊοϑύϊηθ ουοσν δρσίηρ τὶ 
ατοαῦ δυδάθημοθα δηα σορι]αγὶν (Τυθίγαω, ΝΗ͂Β. 206, 219, 
246). ΟἿ [58. ἐ. 8. 

Ῥ ΟΥ, γαλισεΐ᾽ 5 ἀξγεοξίοη. 8366 ἴΠ9 ποχὺ ἠοΐθ. 

9 Οὗ, δαί πιαάδ (10) ἐμο Ταϊδελοοά. ΤῊΘ ῥσγίοαίβ ρανο ἐδγἄδ, 
ΟΥ̓ “ αἰἱγϑοίίου,᾽ Οὐ οαϑοβ οὗ οϑχσϑεηοῃίδὶ οὐ οὔοσ ὑϑαρὸ βυ δι οα 

ἴο ἴδοτὰ (Ὠϑυΐ. χχίν. 8 [τ ῆθγθ "Ὁ ὑθϑοῖ ᾽ τωϑϑὴβ ἀέγοοί δοῖῦ ἐο αοέ], 
Ηδρ. ἰΐ. 11-18 [γϑηᾶϑσ ἱπ υ. 11 “ Αβὶς, ὕονν, ἀἐγεοίέο οὗ ὑῃ9 
Ῥτίοσίθ ᾽]); διηὰ ὕπου ἀϑοΐασθ ἤθσο ὑπαὶ ΠΟΥ Ῥόβθοαβ ἐῃθ ἰορὶυ- 
ταδὺθ ὑγϑαϊὑΐοηδὶ ὈΟαγῪ οὗ αἰτγϑούζοηβ, οὐ " ἴανν,᾽ τοαρϑούϊηρ τοὶ χίουθ 
Ῥτδούϊοθ (οἷ. ἱϊ. 8, χνϊ. 18). Φογθγαίδῃ σορ θα ὑμαὲ 06 βουΐθθδ 
ἢδνο δ] οἰ Βθοα {πὶ Ὀοὰν οὗἩ αἰγθοίζοιβ,----ΘΧΔ Όν ἴῃ ταῦ Δ Ὁ 
ἀο ποὺ Κηον : Ῥοσῆῇδρϑθ ὉΥν οἱαίγαίησ ἕο ανθ Ὑδῆ ἢ Β βαπούΐζουῃ 
ἴου Ῥγδούϊοθθ οὐ οϑγϑιωοηίΐδὶ ὑβαροθ, οὗ το ἰῃ τον Ηθ ἀἱὰ 
ποῦ ΒΡΡΓΟνΘ. 

4 
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ΤΆ τοἰγίδιμίοη, τολλοῖι το! [αἹ} ὠροηὶ ἰΐδηι. 
10 ΤὭΓοίουΘ ΨΙΠΠΠ1 ρίνο ὑπο Ὁ ψῖνοθ αηΐο οὐ ῖῈ, 

δηα ὑποὶῦ 6145 ἴο ὑμοῆὶ ὑμδὺ 58}}8}1] Ῥρόββθβϑθ ὑῆϑι : 

ἔογ5 ἔγομι [μ6 Ιθαϑῦ ϑυθῃ πηΐο {μ6 ρστοαύοθὺ ΘΥΘΥΥ͂ ΟΠΘ 

ἰΒ ζγοθαγν οὗ ψαΐῃ ; ἔγομῃ 86 Ῥγορῃοὺ ονυϑῇ υηΐο ὑῃθ 

ῬΓΪοϑῦ ΘΥΘΕῪ Οη6 ἀθαϊοίῃ ἔδίβοῖγ. 1: Απᾶ ὑμον σψου]Ἱὰ 

681] 086 Ὀγθδοὸ οὗ δ αἀδυρηΐοῦ οὗ Δ ῥΘΟΡΪΘ 

Πρ θγ, βαγίηρ, ὁ Ῥόϑοθ, ρϑδοθ᾽ ; ὙΏθη ὕμοῖθ 18 0 

Ῥοδοθ. 13 ΤΏΘΥ 588}8]}] βῆ βῆδιηθ, Ὀθοϑυβο ὑπο Ὺ 

ἢδνο οομητη θα δοοιηϊηδύϊοη : (ἴοὺῦ ὩΟΨ,) γ8, 

ὉΠΘΥ͂ 816 ποὺ δὖ 811] Δϑμδιηθα, ποῖ ο Ὁ Κηον ΠΟΥ ΠΟΥ͂ 

ἴο Ὀ6 οοηΐξυθοα : ὑμογϑίοσθ ὑῃον 8}}8}} 8411 διιηοηρ 

0Πθηὰ ὑμδὺ ἔ4}} ; δὖ {86 ὑΐτηθ οὗ ὑποῖγ νἱβιύδιϊοη ὑΠ6Ὺ 

5}4]}1] αὐ Ὁ]6, Βαϊ ὙδΆνΘἢ. 

Αποίδονγ αοδογιρίϊοη, οἱ ἰδ αρργοαοΐ οἱ ἰδ ἵπυσάεῦ 
ἤοπι ἐδε πογίβ. 

181] 11} υὐνοῦν τδκθ δὴ οπαᾶ οἵ ἔμϑῃ, βδὶύ 

ὙΔΏνΘΩ : ὑῃθῖθ 86 ἼῸ Κ,ΙΆΡΟΘ ΟἹ (6 νἱῆθ, ΠῸΡ 

ἣρβ οὐ {μ0 ἢρ ἔἴγϑθ, δῃηᾶὰ μθ Ἰοαΐ ἔδαδίῃ Ὁ δηὰ 1 

Ὦδνο δρροϊηΐθα {θη ὑμοβὸ ὑμδῦ 58}}8}}] Ῥ888 οὐδὺ 

Πθ0π|.9 14 ὙΥΩΡ δ΄ γχὸ βιυὐϊηρ 80}}} 8 δββοιῃ Ὁ] 

δ γυ. 106--18 ΔΓΘ τοροαΐϑα, τ ΟἿΪΥ δ ρἢ ν σα] ναγίδιίοηβ, 
ἔγοτα νὶ. 13--1δ. 
ΒΑ β8ᾳ. ἀοδογίρίίΐοῃ οὗ {Π9 βίδαὺθ οὗ π Ῥϑορῖὶϑ: ἰδ ἱβ ᾿16 ἃ 

ἴγοϑ τὶ πὸ ἔγυϊν τοσῦ δηνυηρ ὕροὺ ἰδ. Οοπίγαθὺ χνιὶ. 8. 
9 ΟΥ, ραδὲ ἐλγοισὴ ἰδοηι, ἰ.6. ἱπναάθ ἔπομι (οἴ. ἴ8. νἱϊ. 18, 

Χχνὶϊ. 16). Βυΐ {π0 ἐοχί οὗ ὑ818 οἰαυδο ἰ8 (ἰπὰ ἢπ9 Ηθ0.) νοὸσν 
Βυδβρίοίουβ. 
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γούγθοΙ νοθ, δηα Ἰοὺ 18 ϑηΐον ᾿ηὐο 86 ἔογ βοα οἱ(168,5 

γοδ, ὈϑγΒἢ ὑῃογθ : ἔοῦ Ὑδῆνθῃ ον αοα δίῃ οδυβοα 

ἪΒ ἴο ῥοσίβῃ, δηα ρσίνθῃ υ8 ψγαύοσ οὗ ρ}}" ἴο αὐ, 

Ὀοοδῦθβθ ψἷἪο ἤδνο βἰπηθα δραϊηδὺ Ὑδῦσθῃ. δ᾽ 9 

ψγαϊῦ [ΟΓ ρϑϑδοϑ, θυῦ Ὡ0 ψοοα οοτηθίῃ ; Ὁ 8 {116 

οὗ Ποδιησ, Ὀυὺ ὈΘηΟ]α αἰβιηδν ἡ 156 ΕΟ ὉΔῈ 18 

Ποαγὰ ὑῃθ βπογίϊηρ οὗ ἷὶβ. ΠΟΙΒΟΒ :9 δὖ ὑῃ6 βουπα οὗ 

(Π6 ποία ΐηρ οὗ 18 βύθοαβ ὑμ6 ψῇοϊθ ἰδπα ὑγοι] οὐ ἢ ; 

γοϑ, ΠΟῪ 816 ΟΟΙΏΘ, 8π4 πᾶν ἀθνουσοᾶ {Π6 ἰαπὰ 

δα 811 ὑμαὺ ἰΒ ἴῃ ἰῇ ; (86 οἱὖγ δῃὰ ὕμοιῃ ὑμδὺ αἀγ6}} 

ὑμπογοῖη. 17 ΕὟΥ, Ὀθῃοϊα, 1 δ βοῃάϊηρ βογρϑῃηΐβ, 

ουθῇ δύάαοιβ,, διθοηρ γοῦ, ψὨοὴ οδηηοῦ ὉΘ 

ΟΒΑΓΙΗΘΩ, ; 8Πη6 ΠΥ 5181}1 100 γου, βαϊ Ὑδῆτθα. 

(4) Οἤδρ8, νυἱῖϊ!. 18---ἰχ. 22: Χ. 17---25. 

]ογοημμαΐ, δοιυαλθ ἐδα ἀεδρεογαίε οοπαίοη, απᾶ Ῥγο8- 
ρεοοίδ οἱ δ΄δ οοιυηΐτῳ. 

18 Οἢ» ὑμαὺ 1 οοὐυἹἱᾶ Ὀτρηΐθη ΤγΒ6 16 ἴῃ ὑτπ6 οὗ 

5 ΟἿ ἰν. ὅδ. Ῥύυ. 14, 16 ἀξ δυρροθοὰ ἤο 6 βροΐζκϑῃ ὈΥΓ ὑἢ9 
ἀϊδίγοθθοα Ῥϑορΐθ. 

θ ΗΘΌ. γϑδολ, [9 πϑιίὴθ οὗ ἃ ΠοῦὉ (θ0ο0 Ὠϑυΐ. χχίχ. 18 ; Ηου. χ. 
4 [ΕΥ̓͂. λεηιΐοοῖ)) γἱοϊἰπα ϑοσὴθ ὀχίγθιοὶν Οἱύίον ἔγυϊῥ ΟΥ οχύγδοῦ, 
τ ἢ ϊο ἢ οαπηοΐ ποῦν 6 οογίαϊηϊν ἰάθη θοα. ΟΥ̓. ἰχ. 1ὅ, χχὶϊϊ, 1 ; 
τα. ἰἰϊ, δ, 19; Ῥα. Ἰχίχ. 21. " 64}},᾿ 1.9. δέζε, ἰθΘ ἰῃ 41} ὑοϑὸ 
Ῥδϑϑθαροθ ἰο ὈΘ υπάογβίοοα ποὺ ᾿ΐογα!ν, Ὀὰὺ ΤΟΓΘΙΥ 88 Βᾳ. οὗ 
βοιωϑθίίης νΟΥῪ Ὀἰ ῦοε. 
«Οἵ ἱν. 1δ. 

4 ΤΏ ραγείουϊαν [εἰμ οὗ θογροπῦ τηϑϑηῦ ἰθ ἀποογίαίμ. 8.99 (9 
Ὠοΐδ δὖ 09 ϑιᾶ οὗ ὑπ νοϊυτηθ. 

" Βοῦ. ΟΥ »"ν ὑνέρλ ἐμ εδ. 
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ΒΟΙΤΟΥ͂ ! ΠΥ Ὠοαχύ 18 ἤθανυ ὉΡΟῚ τη6. 5 ΒοΙοΪα, 

00 νοΐοϑ οὗ [Π6 οὔὺ οὗ ὕπο ἀδυρῃῦον οὗ ΤΥ Ῥθορὶθ 

ἔτομι ἃ ἰδηᾶ {ῃδῦ 18 ΨΘΥΥῪ δι ΟἿ :Ὁ “15 Ὑδην ἢ ποὺ ἴῃ 

Ζίοῃ ὃ 18 μοῦ Κίηρ ποῦ ἴῃ ΠοΡ 1 “ ὙΒογοίοσο ἢδνθ 

6 νοχϑα τὸ ψιῦδ ὑπ 6 Ὁ στάνθῃ ἱπιᾶρθθ, δηα τ] ἢ 

ἔογοίρζτι νδηϊ 1685 ᾽ 39 “ΤῊΘ Πιαγνοϑῦ 18 ραϑβύ, ὑῃ6 

ΒΙΙΠΊΠΊΘΕ 18 Θηαορα, δηα τῦ66 816 ποὺ βανοα.᾽ 31: ΕῸΓ 

1η6 ὈΓΘΔΟῚ οὗ 6 ἀδυρηοῦ οὗ ΤΥ ῬΘΟΡΪΘ δὰ 1 

ὈτΌΚοη :41 ρῸ ἰπ ρᾷῦῦ 88 ἃ Τ]ἹΟΌΓΙΘΓΙ :ὃ ΔΡΡαϊπιθηῦ 

Βα ἰδκθη ὨοΪὰ οὐ 6. 3318 {ῆοσο ἢοῸ Ὀδὶτὴ ἴῃ 

ΘΙΟδα ; ἰβ {670 ὩοῸ Ῥῃνυβιοίδῃ ὑμοσο ὃ ΜὮῪ ὑπθη 

8 ποῦ ὑΠ6 ἔγθβῃ βθβἢ οὗ {86 ἀδιρ ον οὗ ΤΥ ῬΘΟρΡΪΘ 

ΘΟΙΏΘ ἋΡ (Ροη Ὠθγὴ ζ: 

ΙΧ. 108} ἐδαὺ ΤΥ Ποδα τοῦθ ψδίογθ, δη ἃ "106 

ΘΥΘΒ 8 ἰουπίδίῃ οὗ ἔδθδυύβ, ὑμδαὺ 1 πυϊρῃῦ σγοορ ἀΔΥ 

8η6 ηἱσῃῦ ἔογ [ῃ6 Β]αἰη οὗ [6 ἀδυρῃον οὗ ΤΥ Ρθορῖϑ ! 

5 Ηδ}. δἕοξ. 
Ὁ )οσοζηΐίδῃ ἰὼ ὑπουρηῦ ἱπιαρίηθθ ἢ ῬΘΟΡΙΘ 88 ἰῃ οχίϊο, διὰ 

Ῥἱοὔυγοθ ὑπϑηι οομηρδἰηἰπα Οἱὐίογῖν ὑμπαὺ Ὑ ΔΉ ΘΗ ἢ 88 ἤογβδιεθι 
Ζίου. 

9 Οὗ 1]. δ. 
4 1.9. Ὀγοΐκθῃ τηθϑηΐα!ν, ρῥγοθέσγαοα ὮὉΨ μτίοξ. 
“ ΤΊο νοῦ σϑηαογοϑα ἤοῖθ, 7 ροὸ ἐπ ραγὸ αϑ α ἨΙΟΏΡΉΡ, 88 16- 

ἴογϑμθοθ ἴο ὑπὸ ἀδεὶς δῃὰ βαυδ]ὰ αὐτο δ δρρϑάγδηοθ οὗ 8 
ΤΩΟΌΓΤΙΘΥ ἴῃ ὑπο Εϊαδὺ (2 ὅϑ4πὶ. χίχ. 24; δύ. ἱν. 1); ἰῃ ἰν. 28 1 

18 υϑθᾶ οὗ 0Π6 8].ν ἀδυϊκοηϑα Ὁν οἱουάβ (΄ 6 ὈΪΔ4ο κ᾽). 
{Οἱ ον ὑπὸ ὀχργοβϑίοῃ χχχ. 17, χχχὶϊ. 6; δῃηὰά β8ὸ0 ἔυσί ῃονῦ 

[Π9 ποΐθ δὖὺ ὑἢ6 ϑηῃὰ οὗ ὕπο νοϊυχηθ. 
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Το οογγωυρίδοη, οἱ δοοϊοίψ ἴηι ὕιάαδ. 

30} ὑμαὺ 1 δᾶ ἰὴ {μ6 Ὑ]]ἄθγηθθθ ἃ ὑγανθ ]θγβ᾽ 

Ἰοασίηρ ρῥἷδοθ; ὑμδὺ 1 τηϊρῃῦ ᾿Ιθϑᾶνθ ΠΥ ῬΘΟΡΪΘ δηα 

ὅο ἴτοιῃ δθ  ἴογ μον 6 81] δαάυ ύθγουθ, δὴ 

ΔΒΒΘΙΏΌΙΥ οὗ ἔδυ 1688 θη. ὃ Απὰ ὑῃον Ῥομπαὰ ὑδοὶγ 

ἰοηρσυθ 88 ὑμποὶγ ὈΟῪ ἰῃ ἔδιβθῃοοάᾶ ;" δῃᾶὰ ποὺ 1 

δοοοσάδηοθ πῃ ἔα μέ] ποθ τὸ ὑπον τσ 1 

{Π6 Ιδηᾷ :Ὁ ἔοῦ ὑμον ρῥγοοθϑθα ἔγομπι ον] ὕο 601}, δπὰ 

{μον Κηον Ὡού πηθ, βαιύῃ Ὑδῆσοῃ. 4 Τὰ κο γὸ ποοᾶ 

ΟΥ̓́Θ ΟἿΘ οὗ δῖΒβΒ ΠΟΙΡΏΡΟΌΓ, δηα ἰγυβῦ γὸ ποῦ ἴῃ 

ΒΩΥ ὈγούδΟΥ : ου ΘΥΘΕῪ Ὀγούμοῦ ἀοὐἢ υἱύθυϊυ ονϑῦ- 

ΤΟΔΟἢ, 8η4 ΘΥΘΥΥ ΠΟΙ ΡΟΟΣ ροοίῃ δρουῦ σὴ 

ΒίδΠάοσθ. ὅ Απα [μΠ6Ὺ ΠΟ ΘΥΘΟΓΥ ΟὯΘ [ιὶβ ποὶρσῇ- 

ὈΟΌΣ, δηα βρϑδῖκ ποῦ ὑμ6 ὑγα : ὉΠΘΥ δνο ἰδυρσῃύ 

ὑποῖγ ἰοῆσυθ ὕο Βρϑδῖκ 1168; ὑῃοῦ ὙΘΑΣΤΥῪ ὑμοιηβ 68 

ἴο οοτημῦ ᾿πἰαυϊΐγ. 5 ΤῊΥ ἀν !]!πρ Β ἰῃ 06 τηϊά δύ 

οὗ ἀθοοὶῦ ; ὑβγουρἢ αἀθοοιῦ ΠΟΥ τοῆσβο ὕο ΚΟΥ [η6, 

βδαϊἢῃ ὙΔΗνΘὮ. 

ΤῊες )μάροηιοηξ ᾿ροη ἐδμὲδ σογγιρίϊοΉ. 

1 ΤΠογοίοσο ὑῃυβ βαιἢῃ Ὑδθσθἢ οὗ Ποβίβ, Βθβο]ά, 

Ι ν1}} βιιθ]ύο θη, δηα ὑγγὰ ὑῇθῃ ; ἴὼὺ Ὁ ΒΟΥ (686) 

8. Τὸ δίῃ οδ]υτηηΐθθ δραίηδὺ ὑἢθ ἱπποοθηΐ : οἷ. ΡΒ. ᾿ἰχὶν, 8. 
1.6. ἔμποδθθ ἰῇ δαυαΐμοσίὑν δθυθο ἐμοὶ ρόνγορ διὰ ροαϊϊζίοῃ. 
5 ΕἸ. ἴογ, Ρυγν ὉΥ θόνοσο αἰβοίρ]ηθ: οὗ. νἱ. 29 (τόσο ὑ9 

Βδῖὴθ ψοσζὰ ἱβ σοῃἀογοα "ὁ σϑῆῃο ᾽), 18. ἱ. 2δ (᾿ ρυγρὸ ανσὰν ᾽), ΡΒ. 
Ιχνὶ. 108 (΄ ὑγγ ᾽), Ζϑοὶ. χίϊ. 9 (΄ σοβῃο ᾽). 

4 Οἱ, αφϑαν (νὶ. 27). 
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Βῃου]α 1 ἀο," θϑοδῦδο οὗ {ῃθ ου1} οἷν ὑῃ6 ἀδυρῃίογ 

οὗ ΤΥ ῬθΘορίθ 8 ΤΉΘΙΡ ἰοηρῦθ ἰΒ ἃ ἀθϑαϊν δΥτον ; 

6 ψόογὰβ οὗ ὑπο ῖῦ του ἃτὸ ἀθοοὶῦ :5 ὁῃ6 βροδκοῃ 

ῬΘϑΟΘΘΌΪν τὶ Ηἷβ ποὶρῃθουγ, Ὀυύ 1 Πΐ8Β Ὠοαγὺ ἢ6 

ἰἸαγοῦῃῃβ διρυ8ὴ) ἔοῦ ἢϊη. 5 5411 1 ποὺ νἱβὲῦ ὑδβϑσῃ 

ἴου ὕποβο ὑμίηρβ ὃ βαϊῃ Ὑδθνθη : 8}}811 ποῦ ὩΥ 

ΒΟ] ὍΘ ἀνυθηρθα οἢ ἃ πδίϊοῃ βιιοἢ 88 (818 38 

ΤῊ ἀεδοϊαίίοη ἀοδίϊποα δδλογίϊν ἴἰο οοηια προ ιάαδ. 

10 ΕῸΣ ἰδ τηουηΐδὶηβ Μ1]11 δ κθ ὕρΡ 8 ψοορίηρ δηὰ 

Ἰαμηθηὐαίίοῃ, 

Απα ἴοῦ ἔμ ραβδύυγοα οὗ ὑῃ6 Ὑ] 0] ΘΓΏΘΒδ᾽ ἃ αἶγρο : 

Βοοδῦδθο ὑΠ6 0 δ1.Ὸ Ὀυγηρα υρ,' 80 ὑῃδῦὺ ΠΟΙΘ Ῥϑββϑίῃ 

ὑβγουρῇ, 

ΝΟΙΌΠΟΥ Οδἢ ΤΏΘἢ ΠΘΑΡ ὑδ6 νοΐοϑ οὗ ὕπο οδέί]ο ; 

Ετοπ ὑπο ον] οὗ ὑἢ6 ἤϑᾶνϑηβ υπίο ὑῃ6 Ὀθδδίβ, 

ΠΟΥ 816 θά, 6 Ὺ 8.6 ζΟηΘ. 

δ ΟΥ, ον ἦοιῦ (ἐεγγίδίν) ιοἱἱ 1 ἀο δέόοαυιϑὸ οἱ λὲ εοὐἴ οἱ ἐλδ 
ἀαωσδέεν οὐ πῖν γ»εορῖε 

Ὁ δο βορῦ. (οὗ. νἱῖ. 12, χχχίϊ. 832 [ον] ̓  δηὰ “ τὶ οἰσθάῃμϑββ ᾿ 
τοργοϑοηῦ ὑῃ9 βϑιὴθ Ηθ.]). Τηὸ Ηρ. ἰοχὺ οὔλίία, ἐδα ευἱΐ οἵ. 

ο 80 ϑορῦ. (ρτονίηρ ὑΠ9 ρϑγα ] θ᾽ θγ οὗ ὑπ νϑσβϑϑ). ΤῊ9 ΗΘὉ. 
ἰοχὺ [88 (αἶνος "δγγονν ᾽), ὁπ λα, δροζεν ἀδοεῖξ : ιυὐδδ, δὲ πιοιμὰ 
οπα δρεακείδ, οἷο. 

ἃ Οἵ, (Π9 δδ)9 γοΐγαίϊηῃ ἰῃ ν. 9, 29. 
9.1.0. υπουϊυἱναίοα (υ. 12, ἰν. 26) ρμαδίυτο-ατουπά : οἵ. χχὶϊ!. 

10; Ῥε. ἰχν. 12; 420οοὶ ἱ. 19, ἰδ. 22. (ἸὴῸ Ηρ. νοσὰ πιϑϑῶθ 
οὐγταοϊοχίοαι!ν ἃ ἀγέυΐπρ »ίαοε ἴον οαὐι]ο, ἀμ ἀοδα μοῦ ἀθῃοίθ ἃ 
Βδηαν νγϑδίθ.) 

{Ἐοϑα, ρῥγοῦθϑοὶυ, ἰαίαά τοαδίδ, δ8 υ. 12. 
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ἩΑΠΔῚΙ Ὑ1}} τλκὸ Φογυβδίοιῃ ἤθαᾶρθ, ἃ ἀν !ηρ 

ΡΗΐίδοθ οὗ 180 Κ8]8 : 5 

Απα ὑῃο οἱζ᾽ο8 οὗ δυάδῃ 111} 1 πηᾶῖκο ἃ ἀρθβοΐα- 

(ἰοη, ψιύϊμουῦ ᾿πηδὈϊδηῦΐ. 

ΒΟ 18 080 νψίῖδο τϑῃ ὑδμαῦ δ υμάογϑίδηα 

ὑΠ8 1 δῃα σψῆο ἰβ ἢθ ὕο ψῇομι ὑῃθ πηοὰ ἢ οὗ Ὑ δῆ ]1 

δύῃ βροῖίθῃ, ὑμδαῦὺ ἢθ Ὥδυ ἄθοΐασγο 1 5 ψῃθγοίοσο 18 

[0 ΙΔπα] ρΡογβῃθα, δηα ἰαἱὰ ναβίθ {πὸ ἃ ἡ] ΘΓΏΘΒΒ, 

Β0 ὑδμαῦ ποῆὴθ ραββοίῃ ὑβσουρῇ 

Τὴὲ διίέίογ οοπϑδοηιιοησεδ οἱ “ιάαὮ᾽8 αδαπαοπηνοηὶ οἱ 
γαλισοῆ. 

18 Ἀηα ὙδΏνΜΘἢ 884, Βϑοδῦβο 0 πᾶν ἔοσθα θη 

ΠΥ ἰᾶὰνν ὙΏΙΟΒ 1 βοὺ βϑέογε ἔμϑια,» δηὰ μᾶνθ μοί 

ὨοΑΓΚοηΘα ἴο ΤῺ ψοΐοθ, ΠΟῸΓ γα] Κοα ὑμογοίη ; 15 Ὀυύ 

ἢδνο ὑγρά αἰΐου ὑπ βύυ ὈΡΟΓΏΠΘΕΒ οὗ ὑπ 6} οὐ 

Ὠραγύ, δηὰ δος ῃῆῃ6 Βδαὶθ, σῇ ὑπ 6} ἔδύμοιβ 

ἰδυρηῦ ἴθ: 15 ὑμογοίοσθ ὑμυβ βαϊῃ Ὑδῆπθῃ οἵ 

Ποβίβ, ὑῃὴ0 αοα οἵ Ιβγϑρὶ, Βϑβῃοϊὰ 1 ψ1}}] ἔθροα ἤθη, 

Θνθ ὑμβ ρϑορίθ, ψῖῦ τψογσιησοοα, δηᾶ γσῖνο ὑῃθπὶ 

δου οὗ 2811 ἴο ατηκ : 115.8ηα 1 ν1}} βοαύνοσ ὑἤθα 

ΘΙΉΟΏΡ ὑῃθ ΠΑΟΟΏΒ, ΨΏΟΙΏ ΠΟΙ ΠΟΥ ΠΟΥ ΠΟΙ ὑμ6}Γ 

[Δ ΠΘΙΒ αν Κπόσῃ ; δηᾶ 1 νἱ}} βοῃα Π6 ϑνψογα 

αἴϊου ὑῆοηι, }}} 1 ἢᾶνθ οοηϑυχηθα ἐἤθιη. 

δ Οἵ χ. 22, χ]χ. 33, ᾿ἱ. 37. ῬδοκΒ οὗ 80 Καὶ 80}}} μδυηῦ 

ἀοϑογϑα αἰῦθα ἴῃ ϑυσῖδ. 
Ὁ ΑἸ]υάϊΐπρ ἰῃ ρμαγύϊουϊαν ὅο θυ θγοποῦ : 8600 Ὠοαυῦ. ἱν. 8, 

44; ἀπά οἵ. ὅογ. χχνὶ. 4. 
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[ρὲ ἐδ πιοιιγηυΐπῷ τυοηιθη, οοηῖθ, απα οδαπέ α αἀἶγσα ΟὔὐοΥ 
7υααΐ᾽᾿8 [αἱ!. 

11 ΤΉ ΒΒ βαϊύῃ Ὑδηνθἢ οὗ Ὠοβίβ, ΟὈΠΒΙ 6 γο, δηά 

0811 ἴογς 086 ψοϊάθῃ ὑμδῦὺ οἰδηῦ αἰγρθβ," ὑμδῦὺ ὑῃ6 0 

ΙΏΔΥ ΟΟΙΏΘ; δ8πᾶ βοηα ἴοῦ ὑδθ ΒΚ|1} τοιηθη,8 ὑμδὺ 

ὉΠΟΥ͂ ΤΏΔῪ ΟΟΙΏΘ: 18 Δη6α ᾿οῦ ὕμοιῃ πδβίθῃη δηῃᾶ βκθ 

ὉΡ ἃ ἰδιθηὐδύϊοη ἴον 8, δηα ἰοῦ οὐ ογϑβ τὰ ἀνῇ 

τ ὑθασβ, 8Πα ΟἿΓΡ ΘΥ6 1145 συβὴ. οαοὖ νι τναύρσϑ. 

19 ἘῸΣ 8ἃ σοΐοθ οὗ ἰδηηθηὐδύϊοη 18 θα ουὖ οὗ ΖΙίομῃ, 

“Ἤον 816 γγὸ ΒΡΟΙΪραᾶ ! γ;χ 816 ραύ στϑαύν ἴο 8ῃ8})6, 

Ὀϑοδῦβο τὸ πᾶνθ ἔογβδκοῃ ὑῃ6 ἰδπᾶ, Ὀϑοδῦβο {6 0 
ἢδνο θυηρ ἀονῃ οὐγ αἀγθ ] ]ηρΒ.᾽ 

30 ἘῸΣ Ποῦ, Ο γὸ ψοιῦθῃ, ὑπο ψογὰ οὗ Ὑδῆσπθῃ, 

Αμπα οὐ γοὺγ θδὺ σϑοϑῖνϑ ὕπο ψοσα οὗ μῖβ του ; 

Απα ὕθϑδοῃ γοῦν ἀδυρῃύογβ Ἰατηθηὐδίϊοη, 

ΑΠα ΘΥΘΟΡῪ ΟΠ6 ΠΟΡ ΠΟΙΡΏΡΟΌΓ 8 αἸΓρΘ. 

31: ἨῸΓ ἀοαύῃῃ 18 Ὅοσὴθ ὉΡ 1ἰηἴο ΟΣ ὙΠΟ, 

10 18 Θηΐογθα ἰῃῦο ΟἿΣ Ραΐδοθϑ ; 

Τὸ ουὐὖ οΥ̓ ὑῃ6 ΟὨΣ]άγθη ἔγοιῃ ὑῃθ Ββὑγοοϑῦ, 

δηα {Π6 γουηρ θη ἔγοιῃ ὕμο Ὀγοδα 9]8068. 

32 [ὄρ δ ὕμυβ, βαϊ ἢ ὙδηνΘὮ :]Ρ 

5. 1.6., οϊηθῃ δούς, 88 ργοίθββι 8] ΤΩ ΟΥΓΏΘΓΤΕ, ΒΌΟΘὮ 88 80}}} ἴῃ 
ϑγτία αϑϑίϑὺ αὖ ἔχῃθγαβ, δηθὰ οἱ σγϑοὶΐθ ἔγοϊῃ χαθηοσΥ, Οὗ 

ΟχύθιροσῖΖΘ ἔογ Π6 οοσδβίοῃ, αἰγχζοβ οοπεδύσγυοίθα ἴῃ 8. μαγίίουαγ 
τηθϑύσιοδὶ ἔοστω, ἰῃ το ὑῃο νἱγύμοα οὗ ὑῃ6 ἀϑοθαϑϑά δγϑ γοοουῃέθα, 
δηα Πὶβ ]οβδ ἰβ Ὀϑυνγαὶ ϑά. 
 ΤῊΘ Ὀγϑοϊκοίθα τοσὰβ δσὸ οτωϊ θὰ ἰπ ὑπὸ ϑϑρὺύ. ΤΏΘΥ 6,9 

ῬΘουΣ ΔΓ ἰῃ ὅπ Ηθῦσον ; ὉΠΟῪ ἰπίοσσαρι {μθ οοπηθχίοῃ ; δηὰ 
ΔΘ ὈΓΟΡΘΌΪΙΥ ὯΟ ρμαᾶχὺ οὗ [89 ογὶχίηδὶ ἰοχῦ. 
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Απᾶ ὑπ οοδϑοβ οὗ θη 8}48]] [4]], 

88 ἀυῃρ ΡΟ ὑδο ἔδοθ οὗ 6 Βο]ά, 

Απᾶ 88 ἃ βδηθίυ} δἴνογ ὑῃθ γϑᾶροζ, 
ψι}} ΠΟΠΘ ἴο ψαύδμοσ 10. 

---α 

Οἤδρ. ἰχ. 23---26. 

Τνο βῃοσύ ργορῇῃρίϊο υὐΐθγϑῃοθθ, ᾿π ἢῸ Βρραζϑηῦ ΘΟΠΠΘΧΙΟη 

τὶ (0 οοηὐοχῦ, δα ῬγΟΡΘΌΙΪν (Ἰ|κὸ 11}. 6-18) ταϊβρ]δοθα. 

Οπὶν ἐδ τὶρἣέ ξηοιυϊοάσε οἱ γαδιροῖ, απὰ οἱ Η τ δ ευἱῖϊ 
[ον πνθη, υυἱἷξ ῬγΟΠΣ α πιαΉ. 

882 ΤΉΒ Βαϊ Ὑδῆνθῃ, 1,οὺ ποῦ (ῆ6 νγῖβθ 8 

ΘΙΟΥΥ ἴῃ ΠΪΒ ψίβάοιῃ, πο Ὁ ἰοὺ [ῃθ ταὶ τηδη5 

ἸΟΓΥ ἴῃ ἷ8Β τηϊσῃηῦ, ἰοῦ ποὺ ὑῃθ στο τηϑῃ οσΥ [ἴῃ 

ἨΪΒ5Β τίοἢθ8: Ξζ.Ὀαὺ Ἰοὺ ἢΐτη ὑμδαὺ ρ]οσίϑίῃΒ φίοσυ ἰῃ 

ὑμ15, ὑῃδὺ 6 υῃπάαογβίδηαοί δηα ὑμδῦὺ ἢθ πονοίῃ 

ΤΩ6, ὑμαύ 1 δ Ὑδῆνθ ψ Ὡ]9ἢ. ἀοοίμ Εἰ Π668, ᾿υρο- 

τηϑηῦ, 8ηα τἱρῃὐθουβηθαθ, 'ῃ ὑμθ θδσίῃ : ἴοσγ ἴῃ ὑμιο8θ 

ὑίηρΒ ἀΟ1 ἀρ] ρηύ, βαἢ}! ὙΔΆνΘἢ. 

1| Ψυααΐ δα8 οπῖψν ἰδ οἰγοιηιοϊδίοη, οἱ δα ἤεδὴ, τί 
1 δο ἰγοαίοά ὃψ Υαδλιροῖ, α8 πο δοίξεγ ἰζαη 

οὐδοῦ παϊοη8. 

5 ΒΘΠΟΙά, (μΠ6 ἀδγβ 86 οοπηΐηρ, βαϊῃ ὙΔΆΤΘΕ, 
ὑμαῦ 1 “111 Ῥυηίβην ΟΥΘΣΥ ομθ ὑδμδῦ 18 οἰγοιμηοίβοα 

Δ 1.0. [9 ὙΨΑΓΤΙΟΣ ἰν. 16). 

Ῥ ΗΘΌ. υἱδίξ ὠροη. 
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Ϊὴ ὈΠΟΙΓΟΙΠΊΟΙΒΙΟΙ 5 ᾿ Εργρύ, δηῃαὰ ΨΔυάδῃ, δηὰ 

Ηάομι, δῃα ὑμθ οἰ] ἀθὴ οὗ Αμηοη, δηὰ Μοδρ, 

8Πα 411 ὑμαῦὺ ἢδνθ ὑῃθ ΘΟΥΏΘΙΒ (οὗ ὑδμοὶγ δὶγ) οἰ ρὺ," 
ὑῃδὺ αὐγὸ}} ἱπ {6 ἩΠῸΘΓΏΘΒΒ: ΤῸ 411 (Π6 παύϊοῃβ 

ΔΙῸ ὉΠΟΙΓΟΙΙ)ΟΙΒΘΩ͂, δηα 8]1 ῃ6 Ὠουδο οὗ 5γϑοὶ δΓῸ 

ὉΠΟΙΓΟΌΠΊΟΙΗΘα 1 Ὠραγύ.9 

ΓΠδρΡ. χ. 1:---τό. 

Νο πεορά ἰο ἀτγεαά ἰἦδ σοάδ οἱ ἐδε δεαίδε. 

ΤῊΠ8 βοούϊοη (χ. 1-16) ᾿πίθγσαρίθ ὑῃ6 σοπηθχίοῃ ([οὺῦ σ. 
17--2ὅ οαγτῖθθ οῃ ὑἢθ γαίῃ οὗ ὑπουρῃΐ οἵ ἰχ. 1-22); δπὰ ἴῃ 

811 ῬΓΟΌΘΌΣΙΌΥ 18 0η6 σοῦ ποῦ οὗ Φογθχηΐδῃ Ὠἰγηβοῖ, Ὀυὺ οἵ 

ΒΟΙῺΘ ᾿αῦοσ ὑσγορμϑῦ, ὑγοῦθν οὗ ομϑὸ ᾿ἰνίηρ ἴῃ ὑπ Ἰδοῦ 

Ρϑεὺ οἵ ὑπ0 Βαθυ)οηπίδη οδρυϊνιν, θη ὑἢθ ΘΧῚ]ο98 γΟΓΘ ἰῃ 

ἀδηρον οὗ Ὀοίηρς ονογανγοὰ Ὀγ 9 οἱαθογαῦθ 14.0]- σοσβρ 

οαγτιθϑὰ οὐ ὉΥν ὑπο Βαθυ])οηΐδηθ δγουπὰ ὑποιη. ὁ ΟἿ. ὑπ9 
Βί γα] ν ἀσθοσὶ ρύλοηβ δηὰ δγσυτηθηίβ οὗ {π0 βοοομα [1βδΐ δῇ, 
15. χ]. 190-22, χ]Ί. 7, 29, χ]ν. 9-20, χὶῖν. δ-7. 

5 μι. υἱῇὴ α [ογεοκίῃ (αὰ Οχγτηοόσοῦ). ΤῊΘ τϑϑηΐης ἰδ, ὑπ 086 
ὙΠΟ 8Γ6 οἰγουχϊηοίθοα Θχύθγῃδν, θυὺ ἤᾶνθ ὑπο ἔογϑϑίκίῃ οὗ ὑμποὶγ 
δοδγύ (ἷν. 4) υηγϑιηονϑά. 

Ὁ Οδγίαίϊῃ Αγ ὑγίροθ, σῆο, οοῃύγασυ ἴἤο ὑδ9 δον θη ῥγϑοίϊοθ 
(ἴων. χὶχ. 27), βΒῃανϑαὰ [8ο μαὶγ οἱ ἐποὶγ ὑϑυλρῖοθ (Ηογοά. ἐϊ. 8). 
ΤῺΘ βϑὴθ ὑϑουϊδγ ορί μοὶ (110. ἐδὲ οογηεν-οἷρὲ) τϑοῦσβ ἰῇ χχν. 
28, ΧΙ ϊχ. 32, 

9 ΨΦυάαῇ, πανίηρ πὸ οἱγουπηοίδίοη οὗ {89 Ὠοδαγί, ἰ8 πο Ὀούνογ 
[δὴ Εμγρὺ, Εομ, οὗο., υῇσοῦ, 11 ἐδ, δγθ οἱἰγουτμηςοϊδοα οχύογ- 

ὨΔΙ]Υ, ΟΥ ὕἤδῃ οὐποῦ δύϊουβ ὙΏΙΟἢ ἃγὸ ποῦ οἰγουτηοίθοα αὖ 4]]. 

4 ὅ60 δ τσὶ οσ᾽ Β Ζηπίγοα. ἰο ἐδεὸ 131. οὐ τὲ Ο.Τ΄, Ὁ. 2δ4. 

Φοσϑσ δ Β σοὨ ΘσΡΟγα ΓΘ Ἰἰοοϊκοά ἔον δεῖρ ἴγοτη ὑγϑαὶ ροαβ, 
δια τὸ οἱ ὃν ὑπὸ Ῥγορἢῃϑῦ ὑπδὺ ὑποὺ οδηποῦ δαῦδ ὕπο (1. 28, 
Χὶ. 12); ὑῃ9 Ιβγϑοὶ θα ἤϑγθ δα ἀγοεϑοά δζὸ ἰῃ ἃ αἰ ἔοσζσοηῦ βἰζὰϑίϊοη 

αἰ υοροῦμοσ, δηα ἀσὸ ὑο]ὰ ποῦ ἴο ἀγοσὰ ὑῆγϑαὶ ροάβ, ἰοῦ ὑπον οδη- 
Ὡού λαγηι ὑ στη. 
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ἴξ Ἰογαοὶ ποὲ δὲ ἱοηιρίοα ἕο δίαπα ἵη, αὐ οἱ ἐδ ἰἀοΐδ 
οἱ ἐδε δοαΐδοη. 

1 ΉΘΑΡ γὸ ὕῃθ ψοσγὰ σοῦ ὙδνΘἢ μαίῃ ΒροΚθῃ 

υπΐο νοῦ, Ο ἢουβο οὗ Ιβγδοὶ: 3 ΤῊυβ βαιὺ ῃ ὙΔΗ ΘΕ, 

ρᾶσὶ ποῦ ὑῃ0 ΨΧΑΥ οὗ ὑπ πδίϊοηβ, δῃηά Ὅθ ηοῦ 

αἸβιηδγοα δὖὺ ὑῃθ βίρῃβ οὗ ἤθδνθῃ ;5 ἴοσ ὑΠ6 δύϊομβ 

816 αἸδιηδυθα δὖὺ ὑπο. ὅ ΕΓ ὑῃθ οὐβίομηδν οὗ ὑδθ 

ῬΘΟΡΪΘΒ 8.6 νδηϊίυ : ἴογ (8δῃ 140] 18) ἃ ὕγθθ ψὩ]Ο ἢ ΟἿ 6 

ουῤίοίῃ ουὖὖ οὗ ὑῃθ ἔογοϑὺ, 6 σψόοσκ οὗ δο δπάβ οὗ 

80 ογαξίβιηδηο πὶ ὑῃ6 ἀχϑ. 4 ὙἼΤἸΏΟΥ Ὀοδυ έν 6 

νὴ ΘΟ 8πα ἢ ροϊὰ ; ΦΠ6Υ δδύϑθηῃ ὑῃθπὶ τι ἢ 

Π.8118 δηα ἢ ΒΔΙΏΠΊΟΙΒ, ὑμδύ ὑΠογὰ βῆδκο πού. ὅ ΤΟΥ 

816 πὸ ἃ Ὀ1]Πατὸ ἴῃ ἃ ΟἸΟΌΠ ΘΓ - ΓΟ Θη, 8Π6α Βρϑδκ 

ποῦ : ΠΟΥ τηυϑῦ ἡροϑᾶὰβ Ὀ6 ὈΟΓΏΘ, Ὀθοδῦβο ὑῃ 6 ΥῪ 

οδϑηποῦ ζοὸ. Β6 ποὺ δἔγαϊα οὗ ἰῆϑθῃ ; ἴοῦ ὑῃοῦ 

οϑδϑηποὺ (ὁ οΥἹ]], Ποῦ ΠΟΡ ἰβ 1Ὁ ἴῃ 6} Ῥόονοῦ ἴο ἀο 

δοοά. 

Απ τάοΐ ἰδ α ἰδῆηρ οἱ ποιρλὲ: ἐὲ ἰδ γαλῤιυοῖ, υυἦο 
γιαᾶο ἤδαυεη, ἀπά οανίῇ. 

6 ΏΘΠΟΘ ἰ8Β ΔΩΥ [πκοΐ υαηΐο ὕμθο, Ο Ὑδῆνθῃ ἢ 

δ 1.0. ΟΧ ΓΘΟΓΟΙΠΑΣῪ οοοθίλαὶ ρρθασϑῆοθθ, βυοῖὶ 88 ϑοὶρθθα 
δηα οοτσηθίδ. 

Ὁ ΗΘ. δίαξωξεϑ. 9 δοο Ὠϑουΐ. χχνὶϊ. 1. 
ἃ 8ο δορύ Κὅγι᾽. ΤΏ ΗϑΘΌ. ἰθχύ 88, ὦ. 
9 1.0. τὴῷῶδδῦ τό δῃουϊά 0611] 4 ϑοαγεέογοιυ. Οἵ, Βασγυοὴ νὶ. 70 

(θγΘ δὴ ἰάο] 'θ. οΘοτῃραγϑθα ἴο ἃ προβασκάνιον ἐν σικνηράτῳ). 

 8ο τὴ ὁ οἴδησο οὗ ρυποίυδίξλοη. ΟΥ, οτηϊθυίῃς ἃ ἰούζοσ, 
Άογο ἐδ πορδ ἰἶκε, οἷο, ἸΏθ Ηδθῦ. ὑοχὺ, 868 ἐὺ βὐϑηάθ, ἰβ πο 
ὑσδηδιδίδϊθ. Κο ἰὴ υ, 7. 
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ὕδοι αγὺ ρτοαῦ, 814 (ἢν ΠδΠῚ6 ἰΒ στϑαῦ ἰῃ τηϊρ ῦ. 

Το βῃου]ὰ ποὺ ἔθασ ὕμθο, Ο Κίηρ οὗ [Π6 παίϊοῃβ ἕ 

ἔογ ποθ 10 Ὀοβοοιμοίῃ ; ἔογϑβιηυοἢ 88 διηοηρ 8ἃ]]} 

Π6 Ὑῖθ6 τϑῃ οὗ {86 Ὡδύϊοηβ, δηᾶ 1η 811 ὑπο ὶγ Κίηρ- 

ΟΟΠΆ, ἡ ΏΘΏΟΘ 18 ΔΗΥ ἰκὸ απο δθο 1 3 Βαυὺ ὑῃθν5 

ΔΙῸ ΟΠΘ 8Π6 811] ΒΘΏΒ6Ι]ο85 δηα ἴοο δῇ : ὑῃο6 ἱπρϑύγυο- 

ὑἱοηῦν οὗ 1410185 15 ψοοα. Δ 9 (ΤΘΓΘ 18) Β͵| νοῦ Ὀθαΐθῃ " 

Ιηἴο ρῥ]αίθβ σῇ] ἰ8Β Ὀγουσῃῦ ἔγοτῃη ΤΆΓΒΏΙΒἢ, δηά 

5014 ἔγοιῃα ΟΡμἷγ,9 00 σσοσκ οὗ ὑ86 ογαΐίβιηδῃ, δὰ 

οὗ [86 δηᾶβ οὗ ὑῃθ ροϊαάβιυη ; Ὀ]06 δπᾶ Ῥυγρθ]θ 18 

ὑΠ6 Ὁ οοὐῖηρ, ὑΠ6Ὺ 8ΓΘ 811 ὑπ ψγσοσῖ οὗ ΒΚ110α Τηθη. 

10 Βυὺ ὙΔΉνΘΙΩ 18 αοα ἴη σαί ; 

ΗΘ 18 ἃ ᾿ἰνίπηρ αοα, δὰ δὴ δνογαϑύϊηρ Κίηρ: 

Αὐ δὶβΒ τεῦ ὑῃ6 ϑαγύμ ὑγοι]οίῃ, 

Αμᾶ {6 πδύϊοηβ οδηηοῦ δΌϊ46 [8 πα δ η : 

[1 0ι6. 6041 γὲ δαὺ ιπἰο ἴδει. ζὈΎεὲ ροὸδδῖθδῖ δενέ 
ποῖ πιδὸς ἴδέὲ δέδνειδ δηὃ ἴθέ ὀδιῖδ, 604 ρετίδ᾽ ἴτοῖη 
ἴδε ὀδῖῖθδ, διὸ ἔτοῖι ὑπδεῖ ἴθέ66 δέΑνεῖδ.] 

5. 1.0. ὑῃ9 ἰἀοϊαύσουθ παύΐουβ. 
Ὁ ἨδθθΌ. »ιὔδᾶν, ἰ.6. φιογαΐ οἀωμοαίέοη, (Ῥτον. ἰν. 1, 13, νὰ. 10, 38, 

Χὶ, 1). 
5 ΗἨδΌ. υαρὐξέδδ (6060 νἱ. 19). 
4 1.0. ἰβ Ὡο0 Ὀούΐογ ὑμδῃ ὑπ ἰάο] ἐΐθοὶξ: ἱἰάοϊαύγν 'β ἀϑδϑύϊλυαίθ 

οὗ ΠΟΤᾺ] ΟΥ βρὶ γι 8] ἔογοθ. 
9 δο ϑορῦ. ([06.), ὅγτ. Ταγρ. Τὸ Ηθῦ. ἰοχὺ μα8 ὕρδαξζ, δ} 

ὉΠ ηονσῃ ἸοσδΙ ύν. 
{ ΤῊΪΒ νόσθθ 8 τυ θη ἰῃ Ατϑχηδίο ; [ὃ ἱπύθσσγιιρίθ ὕπο οοη- 

Ὠθχίοῃ ᾿Ὀούνϑοοῃ υ. 10 δηὰ υ. 12 (ποῖϊοο “ ὟΙο τηδᾶϑθ ᾿ δὖὺ ὕπο Ὀθ- 
εἰρπίπα οὗ υ. 12), αῃὰ νγὰβ ῬγΓοΟΌΘΌΪν οσὶρί }]ν ἃ τηᾶγρὶπδὶ ποῦθ, 
βυσροβύθα Όν ὕπο δυζυταϑηῦ οὗ [9 ἰοχύ, δηὰ ἱπἰθηἀϑά 88 ἃ σορὶν 
ὙὮΙΟ. ταϊσῃῦ μῸ υδοᾶὰ Ὁ δοννβ ἱνίηρ ἴῃ Ὠϑαύμϑῃ οουπύσιθθ, ἤθη 
ἰηντθα ἕο ὕδβϊκθ ρασὺ ἱμ ἰ40]- το γβῃ ρ. 



ΓΗΑΡΤΕΕ Χ. γ-16 6Ι 

1 ἯὧΠἢΒΟ τηδᾶθ δ ϑαγίμῃ ὈΥ͂ ἷβ ῬΟΎΘΥ, 

Ὗ;ο οβύβ βηοα ὑῃ0 τοῦ ὈΥ μῖβ. ψ]Βάοχω, 

Απα ὈΥ δῖβΒ υπαάοιγβίδησίηρ βύγοίοῃθα ουὖυὖ [δ 

ὨΘΑΥΘΗΒ. 

12 ΠΏοη 6 υὐνογοῖῃ δ νοΐοθ, ὑοῦθ 18 ἃ ΤΌΔῚ οἵ 

τυαΐθιβ ἴῃ ὑῃθ ὨΘΑΥΘΏΝΒ, 

ΑΠα 6 οδυβοίῃ ὑμο νδροῦτβ ο δβοθηα ἔτοῃ 

026 665 οὗ 6 οϑασίῃ : 

Ηὸ τρδϊκοίῃ ΠΡ ΠΙΩΡΒ ἴογ ὕΠ6 ΓΑ ἢ, 

Απα Ὀυϊηροίμ ἔοσί ἢ ὑ86 νἱπα ουὖὺ οὗ ἢΪ8 ἰγθδ- 

ΒΌΓΙΘΒ: ἢ 

14 (ΤΉΘἢ) ΘΥΘΓΥ τη Ὀθοοχηθῦῃ ΒΘΏΒ6]688 8ηα Ἰοβοίῃ 

Κηονίθαραο ; 
Εν ροϊἀβυ ἰβ Ραΐὺ ἴο ΒΏδιηθ Ὀγ ἢΐΒ στανθῃ 

ἸΤηΔΡΘ: 

ΕῸΣ ΒΒ τη] θη ἱτδρθ ἰΒ ἔδβοῃοοᾶ, δηά {6 

ΪΒ Π0 Ὀγϑαῦὺδ ἴῃ ὑμ1}.9 

15 ΤΉΘΥ 816 νυ δηϊῦυ, ἃ ΟΚ οὗ ΠΠΟΟΚΘΓΥ : 

Ιὴ 0Π6 {{π|6 οὗ ὑπΠ6ὶὙ νἹβιἑαύϊοη ὑπο ν γ01}} ῬΟΓΊΒΗ.8 

15 ΤῊ ρογίϊοῃ οἵ Ψδοοῦ ἰβ ποῦ 1 {1Π666 ; 

ΕῸΓ Ὠ6 ἰβ ὑῃ6 ἔοσιμθ οὗ 411] ὑμῖηρ8 ; 
" ἨΘΌ. (ρϑουϊίασ] ν) 414 ἐδε δοιὰ οὐ δὲ ιϑονίη. ΤΉ6 Δ] υϑίου 

8 ὕο ὕπο ὑυπαᾶονς (Ῥ8. χνἱ!. 13, χχῖχ, 8-9 ; οἵ. Εχ. ἰχ. 28 ΒΕ τΩ.). 
ν Οἵ, Ῥ. οχχχν. 7. 
9 ΤῊΘ νόῦϑθ ἀδϑϑοῦῖροα ὑῃ9 οἴἴοοῦ οὗ πο ὑπυπάογβίοστω (υ. 13) : 

ΤΏΔΕΗ ἷἰθ ἀὕτῃ Ῥοΐοσθ ὑπο βρϑοῖδοϊθ; δῃὰ 8ὸ ΘΥΘΥῪ ἰ(1.0]- τ δῖον ἰβ 
Ῥαΐ ἴο βῆδιωηθ ὈὉΥ ὑπ οὐνίουβ ἱῃδ ΟΣ ἐν οὗ ἷθ στανθῃ ἱτηδρθ ἴο 
Ῥγοάυοθ δηγνυπίηρ ᾿κο 1. 

ἃ Οὗ, νἱϊ. 12, 
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Αμα [δβγ86] ἰβ ὑμ0 ὑτἱῦθ οὗ 18 ΠΟΥ ϑηο6 :8 

ὙΔηνΘἢ οὗ πορϑίθ 18 8 ὨΔ8116. 

ζἤδρ. χΧ. 1τ)---2ς. 

(Οοητἰπυδίλοη οὗ ᾿ἰχ. 22). 

Τῆς γγορλοὲ 8668 ἴῃ. 8ρὶγιξ (δε οαραϊ ἱπυεδίοα ὃῳ ἰδέ 
ΐοο, απὰ δὶά8 ἐδ ἐπλαδίίαπ!δ γγεραγε ἴο 

ἀφρατί ἐπίο οχίϊο. 

Ὁ ΟδΕΒοΣ ἋΡ ὕῃγν Ὀυηαᾶ]ο ἔτομι ὑμ6 στουμα,"» (0 

ψογυβδ θη,)5 ὕμου ὑμαὺ δι ἀθϑὺ ἴῃ ὑῃθ βίθρθ. 18 ΕῸΓ 

08 βαϊΐἢῃ! Ὑδῆνθη, ΒΟΠοΪα, 1 81 β᾽ηρσίηρ ουὖὐ [ῃ6 

ἱπμδ Ι δηΐδ οὗ ὑῃ6 ἰΔηα δὖὺ (ῃ15 {1π|6, δηα νν1}] αἰβύγθϑϑ 

ὑθοια, ὑμαὺ ὕΠΘΥ ΙΩΔΥ͂ ἴθ] (10). 15 “͵οθ ἴο [96 ἔοσ 

ΤΥ ὈΓΘΒΟῊ 1ἦ ΤΥ ψουπηά ἰ8 ρτίθνουβ:ὃ Ὀυΐὺ 1 8816, 

“ΤΥΏΪ ὑπ18 18 τηνἢ ΒΙΟΚΏΘΒΒ, δηα 1 Μ1}} Ὀθᾶγ 1. 

Ὁ ΜΥ ὑθηῦ 8 ΒΡΟΙΪΘα, δηᾶ 411} Ὧν ΟΟΓΟΒ ΓΘ ὈΓΟΚΘΗ : 

5 ΤῊο ϑβορῦ. (οὐχί ηρ τογ8) σϑϑβ, ρογῆδρϑ στρ, ὅν ἰδὲ 
ἰονηνεν οἱ αἷ ἐλέπρο ὁ Δ ἱπλεγίίαποο; οἷ. ῬΑ. χνὶ. ὅ. 

Ὁ Τὴ ρῥγοραγαύίοῃ ἴοσς ροΐῃρ ἰῃΐο οχὶϊθ. 
9 ΤῊΘ Ρῥγοποῦηβ δΓῸ ἔοπι., βῃονίηρ ὑμπαὺ ὑπ οοημηυηπὴν ἰδ 

δὐάτοεθοα. Οἵ, νἱϊ. 29. 
ἃ ἨδΌ. μά. ΤῊ ἰοχὺ ἰβ ορϑῶ ἴο βιιρίοίοη. 
4 Τῃ ον. 1909, 20, ὑῃ9 οοτωτησηΐϊν, Ῥϑυβοη θα, ἐθ ἱπἰγοάυοοσα 

ἀγασηδίοαν Ὀϑυνα ηρσ 16 ἔαῖθ. 
{ 869 υἱῖξδ. 11, 2]. 
ες Ἠϑῦ. »ηπαοάδ δἱοξ. 
Ἀ ὅο ϑορύ. (Μ58.), ὅγτν. Ταῦ. Ααᾳ. βϑγιωσω. ϊ,. [Ι͂ἢ {89 ΗθΡ. 

ἰοχὺ ἃ ᾿οίΐος (ἼὯΥ ᾽) 88 δοοὶἀϑηΐδν ἔδ! θη οὐ. 



ΟΗΑΡΤΕᾺΕ Χ. 1γ-25. 63 

ΠΥ ΟὨ]ΓΘῚ 816 σΟΠΘ ἔογθ ἢ ἔγτοπλ ΙΏ0, δηα 6 Ὺ 86 

ηοῦ ; ῃοῦθ 18 ΠοῆΘ ἰο βίγοίοῃ ἔογί ἢ τὴν ὑθηῦ δὴν 

ΤΔΟΓΘ, 8Π6 ἰο βοῦ ὉΡ Υ ουγίδίηβΒ. 5 51: ΗῸΣ [86 

ΒΗΘΡΒΘΓα8Ρ 816 ὈΘΟΟΊΘ ΒΘΏΒΟΪ]ΘΗ8, 8Δηα ἢδγο ηοὺ ἰη- 

φυϊροα οὗ ὙδΔθνΘὮ : ὑβογθέοσο ὑμοὸν αν ποῦ Ῥγοβ- 

ΡοΙθα, δηα 411 ὑπο} βοοῖκο 16 βοδύίογσοα. 3 Ηδακ'! 

ἃ ΤΙ ΟΣ, ὈΘΠΟΪα 1Ὁ οοτηοίῃ, δηα ἃ ργτοαὺ οοϊησηο- 

10 ουαὖ οὗ 6 πού οουπίγυ, ὕο τδκο ὑμ6 οἱ λθβ 

οὗ Ψυᾶδῃῇ 8 αοβοϊδύϊοθ, ἃ ἀνα] ]!ηρ ΡΪδοθ οἵ 

͵Δ Καὶ8. 

7εγοημαΐ, 8ροακίησ ἴη, ἐδα παπῖ οἱ ἐδα γῬοορῖδ, ργαψϑ 

ἶογ α ηιϑέραΐζίοη, οἱ ἰδ 7μαροηιοηΐ. 

381 Κηον, Ὁ Ὑδῆνοι, ὑμδὺ ποῦ υηΐο τη8ὴ Ὀ6- 

Ἰοηρσοῦῃ δἷβ γᾶν ; ποῦ ἔὼὺσ τηδη ἰβ8 ἰὺ ὑο ψῖιῖκ δηά 

αἰγοούδ 8 βύορβ 38 Οοιτϑοῦ τηθ, Ὁ Ὑδέσθα, Ὀυύ 

τὶ Ἰυαροιηθηῦ ; ὁ ποῦ ἰῃ ὑμίηθ ϑῆρον, ἰϑδὺ μοῦ 

ὈΓΙΩΡ τη6 ἴο ποίῃϊηρ.Σ Ὁ ῬοὺυΣ οὖ ΠΥ ἔυγν ὑΡροη 

5 1.6. ΤῊ ὑθηῦ- Πα ρίηρΒ, οὗ. ἱν. 20. 
» Εΐω. οὗ γυϊοτβ, 88 ἰΐ. 8, ἰἰϊ. 1ὅ, χχῆϊ, 1 αἱ. 
5 ἨοΌ. ἐδλείν ρμαδίωγε. 
ἃ 30 υἱΐῃ ἃ οἤδηρθ οὗ ροίϊηΐθ (οἴ. ὑπο Ψ]..) Τῆδ τοηαογίηρ 

οὗ ΑΥ., Η͂Ρ., ἰα ποὺ Ἰορίἰγαδύθ, 8. οοη) υπούϊοῃ ἱῃ οἰδυδβο ὃ Ὀοίπα 
Ὡοῦ ΟΧΡΓΘββϑα ἴῃ ἰδ. 

9 Οἵἵἴ, Ρχον. χνὶ. 9; ᾿ᾳ. χχχνυ]. 223. 

{ΟΥ, ἐπ πιδαϑιιγε. Οἵ. οὴ χχχ. 11]; δηὰ 8606 ὕπ9 ποὺθ ου ν. 4 
αὐ {Π0 ομὰ οὗ ὑπὸ νοϊυπιθ. 

ΕΣ ἩἨοῦ. αὐηιυϊπίδὴ, πὸ (χχὶχ. θ, χχχ 19 (΄ ὃὉθ ἔογ ᾽; ἘΖοϊς. 
χχῖχ. 1δὅ; Ῥβ. ονὶϊ. 39 [΄ δ΄ὸ τἱηϊβῃοα ᾽)). “Μο᾽ ἴῃ [18 νϑγ8θ 
βἰστιθοα ὑῃ0 ῥθορὶϑ. 
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086 πδύϊζοηβ ὑδδὺ αν ποὺ κῆπον 60, δπηα ὑροη 

ὕΠ6 ἔδυ] θ8 ὑμαῦ ἤᾶνθ ποὺ οδ]]θα ὍΡΟΙ ΤΥ ὨΔΙῺΘ: 

ἴοσ ὕμου ἢᾶνθ ἀθνουγοα “8000,5 δηα] οοηδαχηθα Ὠ1Π2, 

8η6 Βᾶνθ ἰδία τυαβδύθ 18. Ὠοιηοδβίοδα. 

8 ὅο βορὺ. ΤΏ Ηρ. ἰοχὺ δά β, απμὰ ἀευοιγεα δῖπι (6, οογτυρὶ 
τοροίοῃ οὗ ὑμ9 Ῥγονίουβ, δῃμὰ δηςοιραίίοη οὗ {πῃ ἔο!]ονίης 
τογά). 

» Οὗ, Ρβ. ᾿χχίχ. 6,7. Ψογθγδῃ τγαϑ ργοξουπάϊν οοηνϊῃηοϑα {πα 
ἃ πδίύξοῃ τ Οἢ αἱὰ ποῦ “πον ᾿ ὙΠ 88 Ὡονογ 61685 ὑδθ 
Ὀὐνίο ]ν δρροϊηὐθα αρϑηὶ ἴο ἢ (Π6 ρυπὶβησγοθηῦ οὗ Φυάθῃ : ἤθῆοθ 
6}}18 νΘΓ86----}]0 68 ἐῦ τῆν ὉΘ τοραγάθα 88 ΤΏΘΓΟΪΥ ἢ ΘΧΡΓΟΒΒΙΟῊ 
οὗ ῃ9 »εορὶθ᾽ ὁ ροϊπύ οὗ νίονν---οδ ΒΟΘΣΟΟΙν δνο Ὀθθη τυτὶζθῃ ὉΓν 
Φογογλίδη, θυ τουδβὲ Ὀ6 ὑπο δα άϊλ(ίοι οὗ ἃ ἰαῦοῦ μδηά, ἰπἰγοαἀυοοσα 
[α6 ἱπάοοὰ ἐΐα Ἰαύονς ρασὺ βϑϑύωβ ἱπάϑροπάθηδν ὕο βυρροϑῦ] ἴδον 
{0 ἀοβοϊαύϊοι οὗ ὑῃ9 ἰδη ἃ τγθβ οοσωρ]οῦθ. 



ΟΒΠΑΡΤΈΕΕΒΝ ΧΙ. 1---ΧΤ]. 6 

ΓΠδΔρΡ. χὶ. 1---8. 

ΤῺῸ ἀαΐθ 18 ΔΡραγθηῦ νυ Βῃουν αἷΐζογ {ῃ0 αϊβοονοσν οἵ 
Θυϑυογοποσων ἴῃ 9 οβ 88 180 γϑδῦρ (Β.σ. 62]). 

ε]ογοηιϊαΐ, ἐ8 ἐηδίγιιοίοα ἰο οαδοτγί ἰδ γεορῖίο ἴο ἴἶνε ἴπ 
αοσοογάαηοο ιυἱέδ ἰδῶ Π)οιμογοποηιῖς ἴκαιυ. 

ΧΙ. 1|ΤτΤ|06 νοζὰ ὑδμδαὺ οδίὴθ ἴο “Ψογϑιλδῃ [ΤΌΤ 

Ὑδθνθἢ, βαγίηρ, 3 θα ὑμουὺ 89 ψογαὰβ οὗ ὑ818 

οονθηδηΐῦ, δηα βρϑδὶκ ὑμοιδ υηὔο {86 τηθη οὗ Φυσ 8, 

δια ἴο ὕπο ἱῃῃδθιδηΐθ οὗ Φογυβδίθι, 8 δηα βαὺ υπίο 

ἴθ, ΤὨυΒ βαϊϊῃ Ὑδνθη, ὑῃ6 Οαοα οὗ ἴΒΓδ6ὶ] : 

Ουγβοα 6 ὑῃ6 τηδὴ ὑῃδαὺ μοαγοίῃ ποὺ ὑπὸ σψοσὰβ οὗ 

ὑμὶ8 οονοϑηδηΐ," 4 θῇ 1 οοτητηδηαθα γοὺΣ ἔδύῃουβ 

ἴῃ ὑδ0 ἀαν ὑμαὺ 1 Ὀγουρῃῦ ὑπο οί ουὖ οὗ [86 

Ἰαπα οὗ Ἐργρὺ, ουὖὐ οὗ {86 ἱγοη- ὈΓΏΔΟΘ,. ΒΑΥ]ΗρΡ, 

5. δβο υἱῖδλ εἰρη δ οἤδηροθ. ΤῸ Ἡθῦγονν οχὺ 88, ἤδαν μὲ 
. ... σπὰ δρεοαΐκ με ([ο]]ονγοὰ Ὀν, ομα δαν ἰδοι, υ. 3). 

» ΟΥ Ῥουῖ. χχνὶϊ. 20, χχίχ. 9; 6180 χὶ, 28, χχυϊιὶ. 13. 

5. 1.6. [0 ἔΓΏΘΟΘ ἴῃ ὙΠΙΘὮ ἰσγοὴ ἰβ βεηοὶ θὰ ; 8ᾳ. οὗ ἃ ρἷδοοϑ οὗ 

θονθσο βυδοτηρ. 80 Ὀουΐῦ. ἱν. 20; 1 Είηρβ νυἱῖ. δ]. 
6ὅ ὄ 
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“Ηθδγκοῃ ἀηΐο τὴν νοΐοθ, ἃῃα 405 δοοογάϊηρ ἰο 8] 
ὑμδῦ 1 Θοτητηδηα γου ; 84 γ8 888}} "6 ὕο 16 ἃ ῬΡθΟρ]ϑβ, 
856 1 ψ1}} "6 ἴο γοῦ ἃ αοἂ ; δ ὑμαῦ 1 τηδυ ϑβέδὈ] Βἢ ὑῃ 
οδύδ βοὴ 1 βύσαῦθ υηΐο γΟῸ ἔδίμουβ, ὑο ρίνθ ὑβθῖὰ 
ἃ ἰδπα Πονίηρ τ] ΤῊ1Κ ἃ μα ΠΟΠΘΥ, 88 αὖὺ ὑμϊ8 ἀν". 
ΑΠα 1 δηβνογοα δηά βαϊ]α, "Ατηθῃ, Ο Ὑδανθἢ.᾽ 

7εγοηαΐ, ἐπδίγιιοίο ἀασαϊΐη ἰο ἐχλογί ἰδ ροορίε ἰο {ὐκε 

εῇΈοοί, απὰ ἰο τεηιϊηα ἰΐόηι οἱ ἐδ οοπδοφιοησοϑ 

οἱ αἀϊδοδοάϊοηοεο. 

86 Αηα Ὑδῆνθῃ β818 υηΐο τη0, Ῥγοοϊδίτη 811 ὑῃπθ80 

ψγογβ ἴῃ ὑἢ6 οἱδ]68 οὗ Φυάδῇ, δῃα ἰῃ ὑῃ6 βίγοοίβ οὗ 

Φογυβαίθμι, βαυίηρ, ΗΘ γὸ ὑμῃθὸ σψόσὰβ οἵ {}18 

οογοηδηῦ, 8Π6 ἀο θη. 7 ΕὉΓ 1 ΘΑ ΘΌΪν ργοίοδ θα 

ὈΠπΐο γΟῸ ἔδύμουθ ἰῃ ὕῃ6 ἀδὺ ὑμαῦὺ 1 Ὀσγουρσῃύ ἔμ 

ὉΡ ουὐὖ οὗ ἴδ ἰαπα οὗ Εργρύ, ουθῇ υηὖο (818 ἀΔΥ, 

ΤΊ ἢρ ΘΑΙΙῪ 86 ργοὐθβυϊηρ, βαγίηρ,  Ηθδυῖθη υπίο 

ΤΥ σοΐοθ.᾽ 8 Ὑοῦ ὑπο Βοαγκοηθα ποῦ, ΠΟΡ ἱποϊηθα 

ὉΠ 6 Θαγ, Ὀὰὺ τα] κοα ΘΥΘΓῪ ΟἿΘ ἴῃ ὑμ6 δύ ὈΡΟΓΏΏΘΕΒ 

οὗ ὑμοὶνρ 6Ὁ]] Ὠϑασγὺ : 8ο0 1 Ὀγουρῃῦ Ὁροη ὑμθιι 81} {Π6 

τ οΓβ οὗ 0818 οονϑηδηΐ,} ψῃΐϊοἢ 1 Θομλπ]δη66α ὑἤθη) 

ἴο ἀο, θυῦ ὑμον ἀΪα ὑμθηι ποῦ. 

4 ἣἤο ϑορῦ. ΤΠι6 ΗϑθΌ. ὑοχί δά, ἐλεβ. (ΡΓΟΡΔΌΪ ΌΥ ΘΡτῸΡ 
ἔγοιαῃ υ. θεηά. Ηδθτθ ὑπο ρῥγόποῦυῃ ἰἱβ ᾿τϊπουΐδ 8 ῬΓΟΡΘΡ δηΐο- 
οοαοηῦ.) 
ῬΑ βυχηδγν οὗ (ῃο ἰδϑομίηρ οἱ Ὠουογοηοότην. 
ς ΤΊ γοδίβ ϑυςῇ 88 089 ἰὴ ΠὨουΐῦ. νἱ. 19, χχνίϊ. 10 Π, 9 
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ΟΠδρ. χί. 9--- 17. 
ΤΠΐβ ραχὺ οὗ ὑῃθ ομαρῦοσ ὈΘΙοηρΒ ΡΓΟΌΔΌΙν ἕο ἐπ ΘΙ ἢ οὗ Φομοίακίη), ψῆθα ἰδ μεαᾷ ϑοοζωϑ ΟἾἶθαρ (υ. 10) ἐῃδὲ  οβίδ ἢ Β γοίζογῃγαύίοη δα 164 ἕο πο ἰαβύϊηρ τϑϑυϊέβ. 

ΤῊδ ργεϑοηὲ ροπδγαίίοη, ἤα8 γοίμγηοάβ ἰο (δ 81,8 οὗ 
ἰδεῖν [ογείαίδεγδ, απὰ ἐδ φγορδεί ἐβεογεΐογο 

τε-αῇλγηιδ ἀραϊΐηδϑί ἰΐλοηι (δ δρῃ.- 
ἰθησα οὐ 7μασοηιοηΐ. 

"Απα Ὑδῆνθῃ βαϊὰ ἀηΐο τη6,.Α ΟΟΠΒΡΌΙΓΔΟΥ ἴ8 
ἔουπᾶ διμοηρ ὑῃ9 τηϑῃ οὗ Φυάδῃ, δῃὰ 8ιηοηρ (ῃ6 
᾿Βδ Ιδηΐβ οὗ Φογυβαίθημ, 10 ΤΉΘΥ ἢᾶνθ σοίυσηρα 
ἴο ὑπ ἱπίᾳυϊίοα οὗ ὑμὶν ξογοξδμοσβ, τῇ τοίιβοα 
[ο ΘΔ ΠῚ ΜΟΓΩΒ: δηά ὑπο ν 816 ζοόπο δέξο οὐῇοσ 
ξοαβ ὑο βθῦνθ ὑῃθπὶ: ἐῃθ ἤοῖβθ οὗ 18γ88ὶ δῃᾷᾶ [ὴΘ 
Βουβθ οὗ Φυάδῃ παν Ὀσγοόκϑη ΤΥ Οονθηδηΐ ψΏΘΒ 1 
ΑΒΘ ὙΠ} ὑποὶρ ἔδίμθιβ. 11 Τῃογοίοσθ ἐπῃβ Βδ 1 1 ἢ 
Ὑδῆσοι, ΒΟΠΟΪά, 1 δ ὈΥΙΩρίηρ 6υ]} ὍΡΟΙ θη), 
ὙΒΙΟἢ ὑΠΘΥ 8}}8}} ποὺ Ὀθ 840]6 ἕο Εθ08Ρ6 ; δῃά ὑμον 
Β[1.8}]} ΟΥ̓ απο πη6, Βαῦ 1 ν7}}} ποὺ μϑδγκϑη αηΐο {ἘΠ 6 1}. 
Ἰ Απὰ (86 οἰδίο5 οὗ Φυάδῃ δηᾶ ἐμ ἱπῃβθίἑαηΐβ οὗ 
Φογιβαιθηι 8}.8}} ρο, δ8π4 οσὔὺ υπίο ἐδ ϑοαβ υπΐο 
ὙΒΟΤΩ ΠΘΥ ΟΥ̓ΘΡΓ ΙΠΏΟΘΗΒΘ: Ὀαὺ (ΠΘῪ 8881] ποὺ βδυθ 
θη δὺὴ 811] ἴῃ ἰῃ6 ἰΐπηθ οἵ ἐποὶγ σοι Ὁ] 6. 18 ἘῸΓ 

" ΨΙΖ. αὔνδον ἴ9 γοΐογτηδίίοῃ (9 Κίηρ χχὶὶϊὶ.), [οἸ]ονσίησ {9 
ἀἰβοονθσῪ οὗ {πὸ “Βοοῖὶς οὗ 89 αν (1.6. ἐῃθ ἀϊβοοῦσβϑθ οἵ 
Βϑαϊθγοποιιν) ἱπ Ψοβία μ᾿ Β οἱ θθηθ ἢ γϑαγ, 8.0. 62] (2 Κίηρϑ ἊΝ 
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δοοοσάϊηρ ὕο 88 πυροῦ οὗ ὑπ ν οἰδίοθ8 ἃγθ ὑΠῪ βοαβ, 

Ο Φυάδῃ; πᾶ δοοογάϊηρ ὕο ὑμ9 πυμθοσ οὗ ὑδθ 

βἰγοοίβ οὗ δογυβαίθιη μᾶνθ γ6 βδὺῦ ἊΡ δἰύδιβ "ίο ὑμθ 

Βμδιηθῆα! ὑμίηρ, ουθη δ᾽ύαγβο ὕο Ὀυγη 'ποθῆθθ πηΐο 

Βδϑὶ. 

γαϊιυοΐ ιυἱϊ αοοορί πὸ ἱπέογοοδδίοη αὶ δελμαϊ οἱ Η ἐδ 

»εορίε; απά δυγοογεοαϊ ϑβεγυΐσο ει ποὶ 

αυαϊΐ ἰο ασυογὲ ἰδμ6 ἀοοηι. 

Μ Απᾶ πο, ὑγὰὺ ὑμοὰ ποὺ ἔογ ὑμὶ8 Ὀθορίθ, 

ΠΟ 6. 1 Ὸ ῸΡ ΟΥΥ ΠΟΙ ῬΓΑΥΘΡ ἴον ὕμοπι; ἔογ 1 ψ1: 

ποί δαῦ ἴβοῖὰ ἴῃ ὑμ6 ὑἰπηθ ὑμαῦὺ ΠΟῪ 081} απῦο πὴ 

ἢ {μ6 ἰἰθ οἷν ὑμοὶν ὑγου]θ.. 16 ηπδὺ Βα τὴν 

μοϊονϑαὰ ((ο 40) 'ῃ πιλῖπμθ μουβθ, ᾿(βθοί ηρ) 886 Ὀυϊηροίῃ 

ον] ἀονίοθθ ἰο ραβδί ξ ὍΊῚ1 νονβ δῃᾶ μον ἢδβὰ 

τϑιθονο ὑμίπθ ον] ἔγομπι οἱ 8θ6 39 μὴ ταϊρῃὐοδῦ 

(δου τοϊοῖοθ ᾿ξ 15. Α βργϑϑαϊηρ Οοἱἵγ9 ἴγθθ, ἔα σὶῦἢ 

σΖοοά!ν ἔγαϊυ,᾽ μα ὙΔμνγθι οα]]6α ὉΠῪ ΠᾶΠΙΘ: (θυ) 

αἱ [88 ποΐβθ οὗ ἃ ρστϑαῦ τοδγίηρι Β6 Βα Κἰπα]θα ἢγθ 

. ΤῊο βορῦ. οποΐβ ὑποθ0 ψογάθ; δῃα 88 " ὑΠ6 βμδγαϑῖυὶ ὑπίηρ ᾿ 

τοϑϑὴβ Ββαδὶ (ἰϊ}. 24), [ΠΟῪ 8.θ ῬΓΟΌΒΟΪΥ ποῦ ογὶσὶπαὶ. Οἵ. ". 28, 

ν 0 τωϑὴν ΜΒ8. βορύ. ϑυτ. Τδσρ. συν. (ὁπ9 Ἰοϊίον ἀϊβδογοηῦ ; 

εἴ. ο. 12, ἢ. 38). ὙΤηὸ Μϑββ. ἑοχὺ 68, οπ δελαϊῇ οἱ. 
ς Ψ΄. 14 ἰδ τοροϑίθα Ἰαγροῖν ἔγογα νἱῖ. 16, 

ἃ 1.9. δυάδῃ : οἷ, χίϊ. 7. 

ὁ 80 σὰν εἰἰρηῦ ομδηρθθ, ξο]ονσίαρ ὑπ0 ϑϑρύ. ΤΠο Ποῦ. ἰοχὺ 

εϑιποῦ Ὀ6 ἐπ ο ἐσ ὴν ὑγαηβιαὐθά. 

: Τὸ ΗθΡ. 88 ἱῃ Ρβ. χχχνίὶ!. 7. 

« Οἵ, ἔοϊοσίης ὕπο 5'ϑρῦ., Ον δλαῖξ ἰδλοιι ἐδοαρε ὃ ἰμέθε ἢ 

Β 1.6. 88 89 ἰθεηρϑϑί σΟϑ9, 
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ὍΡοΟη ἰὕ, δηα [85 ὈΣΔΠΟΊΟΒ 816 τϑΙγ06.5 17 ΕὟΓ 

Ὑδῆνθῃ οἵ Πδοβίβ, ὑμαὺ ρἰδηΐθα μθθ, Βαύῃ ργο- 

ΠΟΙΠΟΘα 601] δραϊηδὺ ἴῃθ6, Ὀθοδῦβο οὗ ὑ9 601} οὗ ὑδθ 

Βουβο οὗ [5.80] δῃὰ οὗ ὑμ6 ἤουδο οὗ Φυάδῃ, τσ] ἢ 

ὙΠῸ ἤᾶνο ἰονθα ἰο ἀο," ἰο νὸχ τὸ ὈΥ̓͂Τ θυτηϊηρ 

ἸΏΘΘΏΒΘ υηΐο Β 88. 

Οἤδρβ. χὶ. 18----χι!. 6. 

«]εγοηυλαΐ, 8 αἀϊϑοουοεῦμψ οἱ α γρίοί [ογηιοά αἀραϊηϑὲ ἢὲδ 
ἔ{6 ὃν ἰδ πιοη, οἱ ἠδ παίῖυε φίασο, Απαϊλοίξ ; 

απὰ ἰδ )μάσοηπιοηξ ργοποιποοα ὃψ ἦΐηι 
προς ἰΐοηι ἵη σοπϑοηιιθηοο. 

185. Αῃα Ὑδηνθἢ οαυβοα τὸ ἰο Κηον, δηα 1 Κῆοὸνν 

0: ὑδθὴ δου βῃμονυθαβῦ το ὑῃοὶ" ἀοίΐηρΒ. "5 Βαύ 

1 νν88 Π͵᾿ό ἃ ὑδηγθο ἰδ ὑμδῦ 18 θα ἴο ὑΠ9 Βαυρῆῃίον ; 

8Π64 1 Κηον ποῦ ὑμαῦ ἀραϊηβῦ τηὸ δα ὑμου αἀδν βοα 

αἀονίοοϑ, (βαυίηρ,) μοῦ υ8 ἀοδύσου ὑ86 ὕγθο σψὶῦ 108 

ΒΔΡ,8 δηα ἰοῦ 8 ουὖῦ Ὠῖτὴ οΟΗ͂ ἔτοπι ὑῃ6 ἰαπα οἵ ὑῃθ 

5" ὙΔῆνΘΥ Πδαὰ ΠἰΚοηϑὰ ὕπθ9 ὑο 6 Ηουγβηΐης οἱνο-ὕσθο (ἴοσ 
ἴΠ0 ἤσυτγο, οὗ. Ῥβ. |1ϊ. 8; ΗοβΒ. χὶν. 6); Ὀυῦ ἃ στγϑαῦ βίογιι ἢ88 

ΠΟΥ Θγίθθῃ, ὑῃθ οἰϊνο-ύσθθ 88 Ὀθθῃ δὐγυοὶς Ὁ ᾿ἱρμίηϊησ, δπὰ 
ἐἱΐϊα Ὀϑαυῦν ἰθ ββα]ν τηδγγϑα. 

» Ηοθν. ἄορ [ον ἐδπιδγηιδεῖυεϑ. 
ο1μν. “ανπεαν (Ρθ. ἷν. 13 “ σοταραπίοῃ ᾽); δηά 8β8οὸ ὑγυβύξῃϊ, 

υαηδιυθρθοίίης. 

ἃ 80, οπχί ἐΐηρ οἠθ ἰούίθσ (οἴ. [π9 οοχφηιδίθ δα͵ϑοῦννο, " ἔ0}} οἵ 
ΒΑΡ, ΕΖοΚκ. χν]!. 24, χχ. 47 [ΒΥ΄. " στϑϑῃ ᾽). Ὑηὸ Η60. ἑοχὺ δ8 
δγεαά. ΤὨθ “ἔγθθ νὴ ἐΐθ βαρ ᾿ 6 βῳ. ἴοσ 8 Ῥϑγϑοῃ ἰὼ ὕδμο ἔυ}!} 
ϑίσουσίἢ δηὰ νίρουν οὗ [ἰἴθ. 



70 ο΄ ΤΕΒΕΜΙΑΗ 

᾿ἰνίηρ, ὑμαῦ ἷβ ΠΘΠῚ6 πδν ὈΘ ΠΟ ΠΊΟΓΘ ΣΘΙΘΙΩοΓοα, 
Ὁ Βαῦ, Ο Ὑδένθα οἵ μοβίβ, ὑμαὺ ἡπάροϑὺ τἱρηὐθουειν, 
ὑμαὺ ὑγίϑϑ ὑμθ σοὶπβ δῃᾶ ἐμ6 μοαγί," ἰοῦ τὴϑ 866 (ἢ 
ψΘΏΡΘΘΠΟΘ ΟἹ ὑθθτὴ : ἔοῦ ἃπίο {ποθ ἢδνο 1 σονϑα]ὶοά 
ΙῺΥ ΟδΔι86. 5: ΤὨογοίογσγο ἰμυ8 βαϊ ἢ Ὑδηνθἢ οοη- 
οθγηϊηρ ὑμθ τηθη οὗ Απδύμοίῃ, ὑμπαὺ βθοῖκ ὑμν [ἰΐρ, 
βαγίηρ, “Του 8μδ]ῦ ποῦ ῥγόρβοβυ ἰῃ ὙδΆΜ ΘΙ Β 
ὭΔΙΏΘ, ὑμαὺ ὑμοὺ ἀϊθ ποὺ ὈὉΥ ουγ δβαπά᾽: 33 ὑμογοΐοσθ 
ὑπὺ8 Βαϊ Ὑδμνθ οὗ Βοβίβ, Βϑῃο]ά, 1 ψ}} Ῥυῃ ἢ 
ὑμβοῖιῦ: ὑμ6 γουηρ ἸΏθῃ Β8}811 ἀΐδ ὈῪ ἐπ βιτνογά ; 
ὉΠΟΙΡ ΒΟΩΒ πὰ ὑμοὶν ἀδυρῃύθγβ 88.811 θ6 δοῃβθυπηθαθ 
ὈΥ ἐδῃιίηθ: 33 δῃαά ὑμογθ 8841} θ6 πὸ τϑπχηδηὺ αηΐο 
ἴμθια: ἔογῦ 1 ψ }} Ὀτίηρ δου] ἀροη ἐμ πιθῃ οἵ 
Απδύμούῃ, ονυθῃ ἐμ γϑδῦ οὗ ὑμοὶγ νἱβιὑδίϊοῃ. 

δ΄ ΦΔογθγλίδῃ δρρϑϑὶβ ἰο Ὑδνοι, τῆο οδα ἔθϑὺ ὕδθ ἱπιηοϑῦ 
ἔθη ἀπὰ ρυγροϑοθ Ὀοϑἢ οὗ Ηἰπλθϑὶ δηὰ οὗ μίβ ἔοϑθ, δηὰ Κπονγβ 
ὑμογθίογθ οὐ τυ μϊοῇ βἰάθ {μθ σὶῃῦ 1196. ΤΏΘ “ γϑίῃθ᾽ (1.6. 89 
ἰκίπθΥ8) ὑγογθ σοζαγάϑα Ὁγ ὑπ Ηθθγθυβ δ8 ὑπο βοϑὺ οἵ [δοϊέησ 
(εἴ. Ῥτον. χχὶϊ, 160; Ῥβ. χνὶ. 7, ᾿χχίϊ. 21 ; Φοῦ χὶχ. 27), δα ὑἢ 9 

Ποασῦ ψὰβ ὶῦῃ μοι ὑῃ9 βοαὺῦ οὗ ὑπὸ ὠπὠεγοίαπαΐηρ (εἴ. ὁ. 
ν. 21): ἤθῆοϑθ ψΏθῃ ἐὖ ἱ8βαίὰ οὗ Ὑδῆνϑς ἐμδῦ Ηἴο΄ ὑγίϑθβ ᾿ (1.9. (θδ8ὲ8 

ΟΥ ΘΧΘΙηἑ 68), ΟΥ ᾿8668,᾿᾽ ὑδο “ Σοὶῃβ δηα μοαγίβ,᾽ ὑῃθ τηϑϑηΐὶηρ 18 
ὑπαὺ Ηθ ἰβ8 οορηοίξαηῦ οὗ ᾿τλδλ᾽8 ϑσωοίζοῃβ δῃηὰ δϑοοϊουβ 8.8 Ὑγ76}} 
88 οὗ Ὠἰβ ρΡΌΓΡοΟΘΟΒ δηὰ ὑμβουρμίθ. ΟἿ. χνὶϊ. 10, χχ. 12; ΡΒ. ν]ῖ. 
9, χχνϊ. 2. 

» ΗδΡ. οἱδίξ τροη ἐΐοηι. : 
5 8δο ϑορῦ. (ὕνο Ἰ᾿ούνθσβ ὑγαηβροβϑά): οἷ. χίν. 1, χ ῖν. 12. 

ΤΟ ΗθΡΌ. ὑοχὺ μ68, ἀξ (48 ἴῃ ὑ8θ ργϑοϑαϊπρ οἰδυθθ : ὕΠ9 νει οη, 
Ὦονθνοσ, 16. ΣΏΟΓΘ ΘΧΡρΓθθαὶνθ). 
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]εγοηιδαΐ, ἐδ διιγργίϑοα αἱ ἰΐδ ργοθρογίῳ δη)ογοά ὃν 
ἐδε ιὐἱοκεά ; απά ἀοηιατιάβ ἡροπ ἰδ οοη- 

δϑγρίταίογξδ διιηιηαγῳ υδηροαηοε. 

ΧΙΙ. 1΄ ΒΙρῃύθουβ ἂῦὺ ὕβου, Ο Ὑδῆνθῃ, σμθη 1 

ΘΟ Ϊδη αηὐορ πθ0; γοὺ Μ1Ι11 σϑϑβϑοὴ {86 οδ80 

γε ἢ ὑπο : μογοΐοτο ἀοίῃ ὑμ6 ἂν οὗ ὑῃ6 νἱοκοα 

ῬΓΌΒΡΟΓ ἢ ψΒΘΓΘίΟΥΘ 8ΓῸ 411 ὑῃον δ ϑαβὸ ὑμαὺ ἀϑαδὶ 

ἔα Π]οβϑῖγ ὃ 3 ΤΒου ρῥ]δηύοδὺ ὑβθιη, γϑα, ὑμβον [δ κθ 

γτοοῦ; δον βργθδᾶ," γϑᾶ, ὕμον ὑσίηρς ἔογίῃ ἔγυϊ : 

(μου δῦ ὩΘᾺΓ 1ῃ ὑποὶγ τουΐῃ, Ὀυὺ ἴδ ἔγουῃ {6} 

ΓΟΪη8.5 ὃ Ὑρὺ ἔῃου, Ο Ὑδηνοι, Κπονγοθὺ τὴ6 ; ὑμοῦ 

Βοοβὺ 126, 8η4 ὑγίοδὺ πυΐηθ μοασύ ὑονψασγαὰ ὑΐθο : ρὺ]]} 

ΠΟΙᾺ ἃΥΑΥ ἰκὸ ΒΏΘΘΡ ἔοῦ ὑμ6 βἰδυρβῦου, δηα ῥγθ- 

Ῥδγϑὰ ἐμθη ἔοσ ὑπὸ ἄδγ οὗ Κι] πρ. “4 ον Ἰοηρ 88}8}} 

{}6 ἰδαπα τηουγῃ, δηα ὑδθ ΒΟΟΣ οὗ ἐῃ6 σιο]θ οουπίγνΥ 

Ποῦ  ἴογ ὑμθ τυ] οκοάποθθ οὗ ὑμοιὰ ὑμδῦὺ ανγ6}} 

ὑποσοΐη, θοαβὺ δηᾶ Ὀἱγὰ δ΄ῖθ βιυγορὺῦ ΔὟΑΥ ; ὑθοϑῦβθ 

ΠΟΥ͂ 880, “Ηο Μ}11 ποῦ 5860 οὺὔγῦ ἰδὐΐοσ οπα." 

Ηἰδ ἱηιραίίοποε ἐδ τοδιικοά: ἦδ πιαν λαυο ἵπ ἰδ 
{ἄγε δι} ργοαίον ἐγίαΐδ ἰο οπάιιγε. 

δ (Τῇ (ῃοι! μαϑῦ τὰ ἢ ἐοούηθη, δα ὑμ6 Ὺ ῃδνθ 

5 Οσ, οοπίεπὰ (ον ἀὐδριμεὴ ιὐἱἢ. ΟἿ, [80 ποῖθα ὑρ. 330, 339, 
ί(οπ Ἷ. 9, 29). θ Ήοϑ. χὶν. 6. 

9 1.9. δ ἔγοσωῃ ὑποίσς δϑϑθοίίοηδ διὰ ἀθείσοθ. 8.60 ὕπο ποῖθ οὔ 

χὶ. 20. 
ἃ δ. δαποδν,---αδ ὑπουρῇ ὕμον σσοσθ νἱούΐπβ ἔογ βθογίῆσϑ. 

91.6. ὑπ9 Ῥσορῃοῦ Ψ1}} ποῦ 800 [ἷβ Ὀγοαϊοϊίομβ ἔυ1Η]19 : τϑ 

Β[18}} βυγνῖνο Πὲτω, δῃὰ ϑνϑῇ, 1Ὁ τηδϑυ ὉΘ ἱτωρ! θά, Ραὺ Πίπι ουὐ οὗ 
[9 τῶν. ϑβδορῦ., μονγονογ, 888, Ης (ἰ.ε. Οοἀ) δεε, ποὲ ον ιανϑ. 



72 ΤΕΒΞΕΜΙΑΗ 
τγοδεῖοϑα 866, ὑμθὴ ον 1 Ποὺ νἱὶο ψ ἢ ὨΟΙΒΘΒ 

8δη4 ὑμουρῇ 1 ἃ ἰαπα οὗ ρϑϑοθ ὑβοὺ δγὺ βθοῦσο, γούβ 

δον ψ]Ὁὺ μου ἀο ἴῃ δ ῥγίάἀθ οὗ Φογάδην ξ “5 ΕῸΓ 

ΘΟ ὑὰν Ὀγϑύμγοη δηα (0 ἤουβο οὗ ὑδν ἔδίῃογ, 

ΘσΘη ὕῃου βᾶνθ ἀθαὶὺ ἔδυ] θῖν σιῦ ἢ ὑῃθο; ουθη 

ὍΠΟΥ δᾶνθ ογίϑα δ᾽οια δἵίογ ὕῆηθθ; Ὀθ ον ὑμθ 

πού, ὑπουρῇ ὑμον βρϑδκ ἔδὶν σψογὰβ υπίο ὑπι66.᾿ 

6 Ἠοβα γοῦν (ομδηρσίησ οὔθ ἰοίθγ), απα ἐ7 ἐπ α ἰαπὰ οἱ 
ρέαοε δου, ἑἰακεδὲ ἐο Πίρδεἑε, ἤθη. 

1,9. ὕο Ἰυχυτίαῃηῦ στον οὗ Ὀυβῆθβ δηὰ (πίοῖς νοροίδίϊοη 
ἔσϊησίηρ 9 ὈδηκΒ οὗ [Π6 ογάδῃ. ὅθθ ϑϑρϑοίδν {60.. χ]χ. 
19--]. 44, δαηὰ Ζοοἢ. χὶ. 3, νυν: οἢ βῆονν ὑπμπαὺῦ ὑἢ]18 “ ὑσὶ θ οὗ δογσάδῃ" 

88 Ἰἰηΐοδύθα ΌΥ Ἰἰομδ, δ! σοΟΩθΘα ΘΗ ἀδηρθσγοῦβ ὕο ϑηΐθσ. 



ΟΗΑΡΤΈΕᾺΒ ΧΙἧ]. 717-17. 

ΤῊΘ ΡῥΓΟΡΏΘΟΥ αἰδύθθ ὑγΟΡΘΌΪν ἔγοια ὁ. ὅ98 Β.σ., θη, 

αἰζοῦ ΦοῃοϊδΚίτη Β τονο]ῦ ἔγοιλ ΝΟ σϑαπμθΖζα,[ 9 ὑογεϊουν 

οὗ δΦυάδἢ νγὰβ ονθγσσὰῃ Ὁν Ὀθηακ οὗ 'υσίδηβ, Μοδθίΐθθ, δὰ 

Αμλεηοηϊῦθα (2 Κίηρδ χχίν. 1, 2). ᾿ 

Α ἰαπιομίαξίοη οὐ ἰΐε ἀοδοίαέίου οἱ υάδαΐ ὃν ἐδ 

ουϊ-αἰδροδοα πεϊσλδοιγδ (υ. 14). 

ΤῊΘ Βρϑδοὺ ἰβ Ὑδν θη; δηα (6 βοσσον δηὰ γοϊυοΐϑῃοθ 

ἢ ἡ ΒΙΘΙ Ηδ χῖνοβ ῸΡ ΗἰβΒ Βογιΐαμο δγθ ρα μοί! ν ἀδρὶοὐθά. 

71] δανο [ΟΥΒΆΚΘΙῚ Πλ]η6 ὨΟΊΒ6, 1 αν οδϑὺ ΟἿ ΠΏ 6 

Βογίίαρο; 1 παᾶνὸ ρσίνθῃ ὑμὸ ἀθαῦὶν Ὀοϊονθα οὗ τὴν 

ΒΟ] ᾿ηΐο ὑπὸ μδηά οὗ Π6Γ ϑῆθιϊθβ. 8 Μὶπο μογίΐδρϑ 

8 ὈΘΟΟΙΏΘ υπὖο Π6 88 ἃ ᾿Ἰΐοῃ ἴῃ ὑδθ ἔογοϑῦ :5 886 μαίῃ 

αὐὐογοα ΠΟΡ νοΐοθ δρδϊηβῦ τὴ; ὑμογοίοσο ἀο 1 μαῖθ 

ὮΘΥ. 3.1δὺ τηΐηθ Ὠογίΐαροθ υπό 16 88 ἃ Βρθοκ θα 

ὈΙΓα οὗ ΡἈΓΟΥ 15 ἀ’ὸν ὑπ6 ὈΙΓΩΒ οὗ ΡΓΘῪ δραϊηβῦ ΒΟΓ 

5.1.0. 1Ὁ δϑ ὈΘΟΟσΩΘ ΠΥ ΟΡΘΏ ΘΏΘΙΏΥ. 
 Ουοοίΐξοηβ οὗ δϑύοηϊβησηθηΐ αὖ υμαῦ πονογύμοὶθθθ 88 ΣΘΘΙΥ 

Βαρροϑωθϑά. 
1.9. κ ἃ Ὀἱγὰ οὗ υπυδυδὶ ρῥ]ασηαρθο, τ ἢ ὕπο οὗμος Ὀἰγαὰθ 

οὗ ὑδοὸ δα ἰηα αὐὐθοϊς. 
8 



γᾷ ΤΕΕΕΜΙΑΗ 

τουηα δθουύ ἃ (Ἃ00" γϑ, δββθῃ} 0 [6 811 ὑπ16 Ὀθϑδϑβίβ οἵ 

ὑμῃ6 614, Ὀσίηρ ὑμθὰ ἴο ἄθνουῦ. 190 Μδὴν β86ρ- 

ὨογαβὺΡ ἢν αἀθβίγουγθα ΤΥ νἱπογασα, ὑμον δνθ 

ἰγοάάθῃ τ ρογύϊοῃ ὑπάογ ἔοοὺ, ὑ6 Ὺὺ δᾶνθ τηδαθ 

ΤΥ Ρ]θαϑδηὺ ρογίΐοῃ ἱπύο 8 Ἂἀθβοϊδίθ ψ]] άΘΓΏΘ88. 

1 ΤΟΥ δᾶνθ τηδαθ 1Ὁ ἃ αοβοϊδίϊίοη ; ἰῦ τηουγηθὺῃ 

[0 ΠΥ ΒΟΙΤΟΥ͂,,9 Ὀοίηρ ἀθβοϊαίθ: (ῃ6 ψ 016 ἰδηα 18 

"8.16 ἀδβοϊαύθ, θθοϑιβθ 0 τηδὴ ἰδυϑὺ ἰῦ ἰο μραγί. 

1 Ὅροῃ 411 ὑπὸ θᾶῦθ μοίρῃίβ 'ἴπὰ 86 συ] άθγηθθβ 5 

ΒΡΟΙΙΘΙΒ ΔΙῸ ΟΟΙῚΘ:᾽ ἴογ ὑμο βυχοσὰ οὗ Ὑδαν ἢ α6- 

νουγούϊι ἔγομη ομθ οπά οὗ {πὸ ἰδηὰ ουϑθῃ ο ὑμθ οὔμοὺῦ 

ΘΠ οὗ {μ6 ἰαηᾶ : πὸ ἢθϑθῃῃ δΒαίῃ. ροδοθὺ. 18 ΤΊΘΥ 

Ὦδνθ βοῇ ψμθδῦ, Ραῦ Π6Υ Βᾶνὸ τϑαρϑᾶ ὑβόῦῃβ ; 

πον ᾶνθ τηϑαθ ὑβθιηβοῖνοθ βι0ῖ, θυὺ ὑμ0γ ρῥγοδὺ 

ποίμίηρ : δηᾶ 9 ὺ 88}}8}} ΡῈ ἀϊβαρροϊηϊθα οὔ ὑμ6ὶγ 

ἔσυϊ[88ὲ Ὀροδυβο οὗ ὑμθ ἤθσοθ δῆροσ οὗ Ὑδῆνθῃ. 

" Βροαβίβ οὗ ὑγϑυ, δα Ὅ0}} δα υἱγὰβ οὗ ρῥῦϑυ, δο ο Ὀθ βυζω- 
ΤὴΟηΘα ἴο ἀονοῦν. 

Ὁ Εΐᾳ. οὗ ἱπνϑάθχγβ, 88 νἱ. 3. 
.« ἨθΌ. μροη πιὲ. ΟἿ. ἄϑη. χινῆ!. 7 “ ΒΘΟΙοὶ ἀἰθα ἐο τὴν δογγοιυ᾽ 

(ΒΨ .), 110. “ ἀἰοὰ ὡρορ πὲ ᾽, ἰ.6. 88 8 ὑσοῦ)]θ γοϑύϊῃρ, ὉΡΟΏ ΣΏΘ. 
ἃ 7.9. 0 ΟὯθ 88 οοηδίἀογοα σψῇδὺ νου Ὀ6 ἴθ οπὰ οὗ [89 

ῬΟΪΐον το δυάδῃ πὰ Ὀθϑη ρυγδυΐηρ (υ. [3). 
5.1.0. {π9 υπουϊυϊναύοα ρΡαδίυγο-στουπὰ ; οἷ, οἡ ἰχ. 10. 

{ΦΡ. δε »ιιξ ἰο δδλαπιε ὃν. 8.66 ου ἱ. 86. 
ς 80, οπδηρίηρ ἃ Ἰούΐοσ. ΤΏ Ηθῦ. ἰοχὺ 88, απᾶ δὲ νε αἶδ- 

αρροϊνμδὰ (οΥ απὰ ἐδεν δὁλαῖϊϊ δε αἰϑαρροίπέεα) οἱ νου» ἐγειτίδ. 



ΓΟΗΑΡΤΕΒΝ ΧΙ]. το-τΚ γο 

7υάα 8 ουϊ-αἱϑροδοά πείρλδοιγδ υυἱ δὲ ἰαζκοη ἐπίο 
οχῆΐο; διΐ ἐ ἰδεψ αὐορὲ [γοπι ἐδε δεοαγὶ “μα 8 

γοϊίρίοη, ἰδῶ ιὐἱὴϊ ὃς γοδίογο ἰο ἐξεῖγ 
οιῦπ ἰαπάδ. 

14 Τα Βαιῖ ἢ ὙΔΏνΘἢ οοποογηΐηρ 811} τηΐηθ 6]] 

ποΙρηθουγθ, ὑμδαῦ ἐουοῖ ὑΠ6 ᾿ηΠοε ὕδμοθ τ] Οἢ 1 ἤδνθ 

ΟδυΒΘα ΤῺ ὈΘΟΡΪΘ ἴβγϑϑὶ ὕο ἱπῃογιῦ: Βϑῇο]α 1 δὴ 

ΡΙυοἰκίησ ὑΒθηὶ ρ ἔγομι οδ ὑμ6 1} Ἰαπά, δηα ὑπ Ὠουβθ 

οὗ Φυάδῃ Ψ1}} 1 ῥΙυοκ ἃρ ἔγοιῃ ὑπ6 τηϊαϑὺ οὗ ὑμ61). 

16 Αηά [ζ 588}}8}} οοἴὴθ ὕὅο ρῥϑᾶββ, αΐογ ὑμαὺ 1 ἢδνθ 

ΡΙυοκοά ΒΘ ὑρ, 1 ψ11}} ὕυγη, δηα Βᾶνθ ΘΟΙΡΘΒΒΙΟἢ 

ΟἹ ὕμθιῃ ; 8Π4 1 νὙ1}}}} Ὀσίηρς ὑβοῖ Ὀ8ΟΚ, ΘΥΘΣΥ ΠηδΔῃ 

ὕο 818 ἱπμῃογιΐδῃοθ, δη ἃ ΘΥΘΓΥῪ τδῃ ἰο δβ οὐ ἰδηά. 

16 Αηά [Ὁ 818]1] Θοτὴθ ἰοὸ ρᾶ888, 1ὅ ὑμον αἰ Προ ]Υ ̓ ΘΑΓΏ 

086 ψγαὺβ οὗ ΤΥ ὈΘΟΡΪΙΘ, ὕο βοῶ ὈΥ ΙΏΥ Π8ΠΊΘ, 

(ΑΒ Ὑδῆνοῃ ἰἰνοὺῃ,5 ὄνθὴ 885 ὑῇου ἰδυρῃῦ ΤΥ 

ΡῬΘΟΡΙΘ ἰο βθαῦ Ὁ. δ], ὑῇϑθῃ 8881} ὑον Ὀ6 θυ 

ἊΡ ἰπῃ ὑμ6 πηϊάϑὺ οὗ  ρΡθορίθ. 17 Βαὺ 1ἢ πον ἀο πού 

Πθαγ, ὑῃθὴ 11 1 υὐουὶν ρἴυοκ ἃρ ὑμαὺ παδίϊοη, 

ΡΙυοκίηρ ἃρ δηα ἀοϑίγογίηρ ἰὑ, βαϊ 8 ὙΔΆνΘΙ. 

6 ΟἹ οἡ ν. 2. 



ΟΗΑΡΤΕᾺΒ ΧΠῚ 

νυ. 18, 19 Ῥοϊοηρῦ οΟἰθαῦν ἰο ὑη6 γοίσῃ οἱ ὁ ϑμοίϊδομίπ. 

(Β.σ. 697), ὑη9 τοβϑῦ οἵ ὑῃθ ομβαρύϑος ἀδίθθβ, ργοῦδθὶν, ἔτγομι 

ὑμαὺ οὗ Φοῃοϊαϊκίνα (Β.ο. θ08--597). 

]εγοηυλα ῬΕΥ[ ΟΥ̓’ α δυηιδοίϊοαϊ αοἱ, ἐπιδίγαίίηρ ἐδ6 
οοὔγρέ οοπαάϊδίοη, οἱ ἐδα γροορίε, απᾶ ἐΐδ 

οοπιϑοηιιθηοοδ. 

1 ΤῊυΒ 8816 Ὑδῆν ἢ αηΐο Τη6, ὅΟ, δπα θὰ {Π66 ἃ 

᾿Ιπηθη τγαϊβύ- οἱ οὐ ἢ, δ8ηα ρΡαῦ 1 Ὁροη (δ ]Ἰοἰπβ, Ὀυῦ 

Ὀείηρ ἰῦ ποῦ ἰηΐο ψῖθγσ. ὅὅο 1 Ὀουρμῦ Π0 νναἰβύ- 

οἱούῃ δοοοσαϊΐηρ ο 6 νψογὰ οὗ Ὑδνθῃ, δῃα ρυὺ [ὖ 

ὌΡΟΠ ΤΥ 018. 

8δΑΠα (0 ψοσὰ οὗ Ὑδῆνθῃ οδηὴθ απο 6 8 

ΒΘΟΟΠα {6, βαγυίησ, ὁ Τάκο ὑῃ6 τνδὶβύ- οὔ ὑμδὺ 

μου μαϑὺ Ὀουρμύ, ψΒΙΟΝ ἰβ Ὁροὴ ὑδγν Ἰοΐηβ, δηα 

ΑΙιΐδο, ῶὸ ἰο ΕἸΡΒγδύοβ," δηά ὈΌΣΥ 1Ὁ ὕμπογθ ἴῃ ἃ 

8. 566 709 ποῖθ δὖ ὑπο ϑῃηὰ οὗ [9 νο]ιπιθ. 
5 ΗΘΌ. ΡῬένδι, [Π9 υϑυ8] ΗθὉ. Ὡϑιὴθ οὗ [9 σχῖνον (4.88. Ῥωγάξω). 

ο υυ. ὅ-. Ῥογῆδαρθ, ἤονσονοσ, 88 Ῥόγδιῃ, θη 1ῦ πλϑαμβ [ἢ6 

ἘΠΡὮ ταῦθα, μ88 ζΘΏΘΓΑΙΥ ὁ 0Π6 σῖνογ ᾿ ῥγϑῆχϑα, δηᾶ 88 ἃ ἀουθ]θ 
Ἰουγῆου (υυ. δ-7) ἔογ δυοῇ ἃ αἰβίβιμιοθ 18 ποῦ νϑσΎῪ ὈΓΟΌΘΌ]Θ, {ἢ 9 
ποσὰ βῃουϊὰ Ὀθ τοδὰ, τὶ [16 οὔδηρθ οὗ ἃ ρμοϊηὺ, 86 Ῥαγαΐ, [9 

76 



ΟΗΑΡΤΕΞΝ ΧΙ]. τ1-τὶ 77 

ΟΕΪΠΚ οὗ {Π6 ΓοΟΟΚ. Κὅο 1 ψϑηΐ, δῃὰ Ὀυγίοα ἰῦ Ὀγ5 

ἘΠΡγαύθθβ, 8ἃ8 Ὑδῆνθῃ ΟΟΙΙΔΗσ6α τη0. 5. Απά 

10 ΘΔ ὕο ΡΔ85 δίΐοῦ Ὥϑην ἀδγβ, ὑμαὺ Ὑδηνθἢ βαϊα 

ὑπηΐο π|0, ΑΥβΒθ, ὸο ἰο ΕἸΡηγδΐθθ, δῃα ὕδκθ {}6 

τγαϊβύ- οὐ ἔσουῃ ὑἤθῃοοθ, νὩ]Οἢ 1 οομηχηδηαορα (ἢθ6 ἴο 

Ὀυσν ὕμοσθ. ἼΤΠΘη 11 ψοῦῦ ἰο ΕἸΡὨγαΐοθθ, δηα 

αἰγροα, δῃᾶὰ ὕοοῖκ ὑμθ νγαϊβύ-οοὐἢ ἔγοτῃη ὑῃθ ρ͵δοθ 

ὝΠΟΙΟ 1 δα Ὀυτχὶοα 1: δ8η4, ὈομοΪά, 86 νναϊβῦ- 

οἷοί! τγᾶϑ τρδυτϑα," 1 τγᾶβ ῥγοῆίδ]θ ἔοῦ πούμϊηρ. 

χρίαπαϊίοη οἱ ἰδ ϑυηιδοϊϊοαϊ αοὶ. 

8 Αηά {πΠ6 ψοτγὰ οὗ Ὑδῆνθῃ οϑιὴθ ὑπο τη6, ΒΑΡ, 

9 ΤΏυβ βαϊύῃ Ὑδῆνθῃ, Αὔοῦ 18 ἸΏΒΠΠΘΙ Ὑ{|1 1 ΔΓ 

(Π0 ῥγαθ οὗ Φυάδῃ, δὰ ὑπο σγοδὺ ργίαθ οἵ Ψογυβα- 

Ιθθ. 19 ΤῊΪΒ ου]] Ῥθόρίθ, ψὩΟἢ τῆσδ ὕο ΘΓ ΤΩΥ͂ 

ὙΟΥΒ, ὙὨΙΟ Ὑαὴῖκ ἴῃ {6 βύυ ὈΟΓΘ85 οὗ {6 Ὁ 

Προασύ, δῃηα 8.6 ζ30ηθ δἰ οὐμοῦ ροᾶβ, ὕο βοῦνϑ ὑῇθ:, 

δηάα ἴο ψΟΙΒΗΪΡ ὑμοπηι---ἰοῦ ἰὉ Ὀ6, ὑβθη, 88 818 τδϊβῦ- 

ΟΪοῦῃ, ψΒῖοΒ ἰβ ρῥγοβίδθ!ὶθ ἔογ ποίβμίηρ ἢ 11} ΕῸΓ 

88 ὑδ6 νναϊβύ-οἱούῃ οἰθανοῦμ ἴο ὑμ6 ἸοἱπΒ οὗ ἃ 8}, 

ΒΘ οὗ ἃ ἴον (Φοβῆ. χνἱ!. 23) ἱπ α ἃ δηα σόν ν θυ, 

ποϊοτοαὰ ΌΡ ἃ οορίουβ βργείηρ, δηα δὐ}}} οὐἹ]οὰ ἴῃ: δαν Εᾶγα, 
δου [ΓΘ τηΐϊθθ Ν. ΕἸ. οὗ Φογϑιλθ ἢ 5 παίλνο ρΐδοθ, Απδίποίῃ. 
ΤΠ9 δαν τυμβ ἰηΐο 9 δαν Κοὶῖ, νηΐοἢ ἔἤοννβ ον, ρϑδὺ 
Φογίοπο, ἱπΐο ὑπ9 Φογάδῃ. 

ΟΡ (ΤηΟἹῸ παύυγαν, ὑπουσ Ὡοῦ ὩΘΟΘΕΒΑΣΙΪΝ : 8006 Εζοϊς. 
χ. 1ὅ, 20 Η95}.), ἐπ (ἴο ρὸ τὶ ἐδ τοϑαϊηρς Ῥαναΐδ). 

Ὁ Τὸ μδὰ θϑϑῃ ἴῃ ἃ στηοϊβῦ ρΐδοθ ὅο οι [Π0 τγαῖοσς δα ρϑῆϑ- 
ἰταίθα, 



"ὃ : ΤἸΕΕΕΜΙΑΗ 

Β0 ᾶνθ 1 οδυβοα ἰο οἶθανθ υηὔο τὴ0 ὑπ ψνῇο]θ ἤοβθ 

οὗ 580] δῃηὰ ΐθ ψῇοΐΪο πουβοὸ οὗ Ψυάδῇῃ, βδϊ ἢ 

ὙδανΘἢ ; ὑμδὺ ὑμπον τϊρηῦ Ὀ6 αμῦο Π)6 ἴοσ ἃ ῬΘΟρί!ὶο, 

Βα ἴογῦ ἃ Ὠ8Π16, ΔΠ6 ἴογ ἃ ῥργδίβθ, δῃᾷ ἴὺΓ ἃ ρίογυ : 

Ὀυύ ΠΟῪ ΠοαΥΚΘηΘα πού. 

ΑΙ γραγαδῖε ἀεοϊαγίηρ ἰδε αὐδαϑίον αδοιι ἰο [αἱ ρον 
εωάαδ. 

1 Αηα μοῦ βῃδ]ῦ βρϑακ υῃΐο ὑβϑὰ ὑπὶβ πογά: 

ΤὨυΒ Βαϊ Ὑδῆστϑι, ὑμ6 αοα οὗ Ιβγϑοὶ, Εἴνϑγῦυν 185 

ἷθ. 6110 τι τίῃθ; δηά ὕΠΘΥ ψ1}} βδῪ απο (166, 

“)ο ψὸ ποῦ Κηον ὑμδῦ ΟΥ̓ΟΓΥ 187 18 Η11οα ἢ τ ]π6 3 

18 ΤΏΡη Βῃδα]ῦ ποὺ βΒδ.ὺ υῃηΐο ἔποιη, ΤῊυΒ βαϊῃ 

Ὑδλνθι, ΒομοΪα, 1 δὴ Πρ 811 ὑπ6 ἱμμδοιδηΐβ οὗ 

{η18 Ιαπα, ουϑὴ 6 Κίηρβ ὑμδὺ βἰῦ ἀροὰ Πδν 

ὑἤγοηθ," δῃά {6 ῥγίθϑίβ, δῃαὰ ὑἢθ ρσορμοίβ, δηα 4]]} 

[πὸ ἱῃῃδθιύδηΐβ οὗ Ψογυβαίθιη, τι ἀγα Π]ΘΉΠ688.3 

14 Αῃμᾶ 1 ψ1}} ἀΔ8ἢ) θη οὔθ δρϑίηβὺ δηούθοσ, θυθῇ 

6 Απ ϑαδγίμοῃ νϑϑϑϑὶ (806 18. χχχ. 14, ΗΚ. “νϑβϑ9] ᾽ ; Γ8τὴ. ἱν. 
2, ΕΥ͂. " ρἱύοπον ᾽) ἱπ τοῦ τίπθ ψὰβ Κορὲ (99 γ. χὶν δ. 12), 
ΡΓΟΌΔΌΙν βοιηϑίπίης τὸ ὑπο Βοτηδη αἀπιρῆογα. 

Ὁ ῊΘΡ. 70» Ῥαυϊὰ ὠροη δὲθ ἰδροηε. 
9 ΕΨΟΥΥ ἰδὺ ἰ8 παύυγα!ν τλδᾶθ ὑο Ὀθ 8]1ο ἃ τ ττὶῃθ : 8ὸ 9 

τωθὴ οὗ Φυάδῃ ψὑ}}} ὈῸ Ε]]οὰ τυ “ ἀγυῃίκθηηθ8ε,"---ῆρ. οὗ {}9 
τωθηΐδὶ Ῥδγαϊ γεὶβ δα Ὀον]αἀοσχωθηῦ, γϑηἀθσίπρ στάθη Πρ] 988. ἐπ 
ἴαοϑ οὗ ἃ χιϑδαῦ οδ᾽δυηϊν,- -- δὰ ὕπϑῃ ὑἀδβηθα ᾿ ἰκὸ 80 τωϑην 
ΘΑ ΠΘΉγαΘ ν 886} (ΡΒ. 1ΐϊ. 9) δραϊμβὺ ϑϑοῦ οὔμορ. Οἴ. χχν. 
1ὅ ἔ., [68. 1ϊ. 17, ῬΒ. ἰχ. 3 (' Του αβῦ τηδαθ τ ὕο ἀγίηϊς [6 τνὶῆθ 
οὗ βίαρρογίηρ,᾽ ρ. ἔογ, ὑγονσηι υ8 ἰπΐο ον )αογεηθηῦ Ὦν 8 ρτϑαῦ 

αἰδεαδίθ}). 
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086 ἔδύμουβ δῃᾷὰ ὑπὸ 8008 ὑορθϑίμοῦ, βαϊῃ Ὑδασθῇ : 

[ν1}} ποῦ Οἱ, ΠΟΙ ΒΡΑΓΘ, ΠΟΥ ἤδνθ ΟΘΟΙΏΡΘΒΒΙΟΠ, 

ὑῃδὺ 1 Βῃου]α ποὺ αἀοβύγου ὑμθμι. 

Ταῖΐο ἰδτ8 Ἠνοδδασο ἰο ἤξδαγί δοίνηιθ8. 

16 ΗΡΑΡ γθ, 8Δη6 ρίνθ θϑῦ ; δθ πού ρῥτουά : 5 ἴῸΓ 

ὙΔΏσΘΙ Ὠαΐῃ βροκθῃ. 15 αἷνθ ρίογσυ ἰο Ὑδῆνθῃ 

γοὺγ ἀαοα," Ῥοΐοσθ ἢθ οδβθ ἀδύκηθββ, δῃὰ Ὀθίοσθ 

γοὺγ ἔθου βύι τ Ὁ]9 Ὁροη {μ6 ἀΔΓκΚ πηουηΐδίηβ ἃ ; δηά, 

Ώ16 γὸ νναὶῦ ἔοσ ᾿ἰρῃῦ, ἢ6 ὕυσῃ 1Ὁ ᾿ηὔο ὈΪΘΟΙΚΙΉΘΒΒ, 

Δα ΤΏΔΚ6 ἰῦ ρ»,ΙΟῸβϑ8 ἀδυύκηθββ. 17 Βαῦ 1 γὸ ψ1}} ποῦ 

ὮΘΑΡ ἰὕ, ΠΥ 800] 51184}} σοΟῸΡ ἰῃ βϑοογοὺῦ Ὀϑοδῦβο οὗ 

(γοῦν) ῥγίάἀθ;; δηα στη δυὸ 5}}811] σγθθρ Βοῖθ, 8π6α 

ΤΌΣ ἀονῃ τῇ ἰθασθ, θϑοδυβο Ὑδν ἢ  Ποοϊς 18 

ἴδ κϑῃ οαρύϊνϑ. 

Α Ἰαπιοηίαίίοη, οἡ, ἐδα αργργοαοσδήηρ [αἰ6 οἱ υελοϊαολίη 
(Β.σ. 697), απά δὲδ Οιοοη-πιοίδεν, Νολιηιιδἤία.5 

18 βὰν γοί ἰοὸ ὑπὸ Κρ 8π6 ἴἤο ὑῃθ αὐυθθη-τ οὔ 6 Ὁ, 

“Βιῦ γο ἀοτῃ ἰον: 

“ἘῸΓΣ οομὴθ ἀονῃ ἔγοιῃ γοῦν ᾿ι6868 

“18 ΟΣ ογόσῃ οὗ Ὀοδαυίγ.᾽ 

5 Μ᾽. ὃν ζοίυδίηρ ἰο ᾿Ἰδύϑη ἴο ὙΠ Θ ἢ Β ΤΥ ΠρΒ. 
1,9. τϑοοορτίσο Ηἰβ τηδ᾽οδῦν, ΌνῪ ονουίηρ Ηἰἱβ τσογαάβ. 
“ Οἵν, δεήογε ὦ ργοιυ ἀαγᾷ. 

4 ἨΘΌ. ἐλ του πέαΐηδ οὐ εἐυϊέρλι. 
“ βο0 2 Κίηρβ χχὶν. 8, 1ὅ; δηὰ οἷ. 76γ. χχὶϊ. 26. 

 δο δορὺύ. Το ΗθΌ. ἰοχὺ ἢδ8, ϑαν ἐδοιι. 
ε Κὅο δορί. ἤ'γν. ψυϊα. (οτωϊ υΐηρ ἃ Ἰο θυ). (ἸΏ τορὰ γϑοηάοεοα 

“μοϑα-εἶγθθ᾿ ἰῃ ΕΝ. δ ὑπδὺ τηϑϑῃΐηρ ον ΠΘ ΓΘ οἶβθ.) 
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19 ΤῊ,Θ οἱδ᾽θ8 οὗ ὑθ δουΐῃδ ἀῦὸ βῃαῦ ὑρ, 

δηα ὑπ γῸ 18. ὩΟηΘ6 ἴο ΟΡΘῃ ἔθ : 

Ψυά δῇ 15 ΟΔΙΤΙΘα ἰηο Θχὶθ 8]} οἔὗ 1, 

δ ΘΗΓΓΘ ΟΧΙ]Θα ΡΘοΟρΙθ." 

ΤῊὴε γγορδεί ἰαπιοηέδ ἰδ αἰδαδίοεγ ιυῃιοῦ ἐΐδα 8ϊη8 οἱ 

εοεγιιϑαΐοηι αγὸ ὄγίηρίηρ ᾿ροη ἦεν. 

50 Τ δ ἋρΡ ὑπ] η65 Θυϑϑ, (Ο Φογυβδίθη,)  δηα Ὀθῃο]α 

ὑπο ὑμδὺ ὁΟΠ16 ἔγοῃι ὑμθ ποσγίβ :9 ΘΓ 18 ὑμο ΗοοΪς 

ὑμδαῦ τγᾶβ ρίνθη ὕδϑοθ, ὑἢγν Ὀοδυ  ι} ἤοοκ 8 31: γγμδῦ 

Μὴ ῦὺ ὕμοὺ βαν, θη ἢ 88}8]] βοῦ οὐδσ ὕμθθ 88 μοδᾶ 

ὑοθΘ ψο δοιὰ ᾿ιδδὺῦ ὑμυβοὶῦ ἰδυρῃῦ ἴο Ὀ6 

ἔτ θηαβ υπΐο ὕδοο 14 ψ1}} ποὺ βούτονγβ ὕδκθ μο]ά οἵ 

6. ΗΘΡ. ἐδε Νεροῦ, [ῃ9 πᾶπὴθ οὗ ἃ Ῥασίϊου αν αϊδέγιοῦ ἰῃ {9 
3. οὗ Φυάδῃ (866 αϑθη. χὶ!. 9 ΕΝΉ͵ΚΥ͂ τλ.), ὑπο οἰξίθβ οὗ τ πο 8.9 
Θηυτηοζαῖθα ἴῃ ΨοΒῃ. χν. 21--32, 

ν 8ο βορῦ. (ὕτγγο εἰρῃῦ Οἤδηρ68): [1ὖ. απ ἐπέΐγε δαί (- εαἰϊεὰ 
οοηυραπν), 800 Ατω. ἱ. 6, 9 Ηρ. Το ΗθΡ. ὑοχῦ ἢδ8 (ἴον "“8]]} 
οὗ 1 ᾽), δδ:ε ἐδ ιυλοῖϊϊν (1) οαγγιίεα ἑμίο ἐατϊς; Ὀυῦ [86 νοτγὰ γϑηάογοα 
“ΠΟῪ ᾽8 ρΘου Δ, δηα ἀοθ8 ποῦ ΟΟΟυ 1π ὉΠ18 ΒΘη86 οἰ βοΏθΓθ. 

5 βοβορῖῦ. (ἰπ ἀρτοοσωθηῦ τὶ ὑἢ9 νϑγῦβ “1 ᾿ δηα “ ὈόΠοΙά,᾽ 
τ ἢ ἀγθ Ὀοἢ δἰησυ]αῦ, πα ὑΠ6 Ργοποιβ ὁ ὕπ660᾽᾽ δηὰ “ 0ἢγ;,᾽ δὖ 
1η9 οπὰ οὗ {π9 νοσβο). ΤΏ ΗΘ. ὑοχὺ 88, ψου». 

ἃ Τηκογίοα (τὶ ϑορί.) ἔος ὕἢθ γϑαβοῇ βίαϊθα οἡ νἱϊ. 29. 
“Οἱ ἱἰν. 6, νὶ. 1, 22. 
{1.9. παῖ υῖϊῦὺ ποὺ 86ν, στ ῆθη ἴμπου βοϑαῦ {πῃ πϑίϊοῃβ 

τ οθο9 ἔγίοῃβῃρ ὕπου οὔοθ οουγίθαδι, ὑυγηθα ἀραϊηδῦ ἴπθ6, δηὰα 

ΤΟ] προ ΟΥΟΣ ὕδοο 3 ΟἿ 11. 86, ἰν. 80; ΕΖ. χχὶϊ!. 22 ; δηὰ ἴοσ 1ῃ9 

Οχργοεδίοῃ " μϑϑαᾶ;,᾽ 1ὑϑγὰ. 1. ὅ, 
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(ῃθ6, 88 οὗ ἃ ψοιηδη ἴῃ ὑγανϑὶ ὃ 33 Απά 1ἴ οι ΒΔ 0 

Ϊἴη ὑμίηθ προαγύ, " ὙνΒοσθίογο δ. ὕποβθθ ὑμίηρβ ΘΟΠ6 

ὌΡΟΣ [16 ξ  ἴογ ὑπ ργοδίῃθβθβ οὗ ὑμῖηθ 1π]αυ ν 816 

(Ὦγ βκἰσίβ ὑηοονογοά, δηα ἢν ἢ6618 βυ 9 σ νυ] θη οθ. 

348 (δὴ {86 ΕἸΒΙΟρίδη ομϑηρο ὨΪΒ ΒΚ], ΟΥ 86 Ἰδορασγὰ 

Ὦ1Β βροΐβ ὃ ὕῃθῃ ΤΏΔΥ γὸ δ'8οὸ ἀο ροοῦ, ὑῃμδὺ 8.6 

ϑοουδβίοτηθαδ ἰο 4ἀο 60]]. 341 1} βοδύϊεος ὑθθιῃ, 

ὑπογοΐογθ, {|κὸ βύ 016 ὑμπδῦ ραββϑίἢ διναν, ἴο ὕπο νᾶ 

οὗ 1706 ψ] ΘΓ 688. 36 ΤῊΪΒ 18 ὑἢν ἰού, 86 ρογίίοη 

ΤηΘΑΒΓΘα υπΐο ὕπο ΠῸΠ) 116, Βαϊ ὙδΕνΘἢ : Ρ6- 

οϑυβο ὕμου ἢ ιαδὺ ἑογρούζθῃ τη, δῃηᾶά ὑγυβίθα ἴῃ ἔδ]86- 

Βοοᾶ. 36 ΑΠ41 α]8δὸ ἢδνθ βτρρϑα οεΐῇ ὑμγν βκιγίβ 

Ὀοΐογσθ ἢν ἔδοο, δηα (ἱν βῆδιηθ 588}}8}} δρρϑδγ. 

2 ΠῚ ὴ6 δάυ ύουθβ, δα (ΠΥ ποὶρῃϊηρη,. 86 ᾿ἰονά- 

Ὠ6Β8. οὗ ὑγ ψβογθάου--- 1 Ὦδνθ βθθῃ ὑπ αοίρβθ ὉΪΘ 

ἀοϑάβ οὐ {86 [1115 ἰῇ ὑῃ6 9]αὰ. Ὑοοθ υπίΐο προ, Ο 

δογυβδίοῃ ἢ ον ἰοηρ ΜΨ1Π] 10 γοῦ Ῥ6, θοῦ ὑμοὰ Ὀ6- 

οομηθϑὺ οἰθδῃ ζ8 

5 Ἠοῦ. ἱἐαιμρῆι. 

» Οἱ, ἰν. 1]. 
9. βοο ν. 8. 
ἀ ἨθΌ. ἐδοιι υἱέ πιοὲ δοοοπιε οἴδαμ, αὐΐεν ἧοιυ ἴοπρ νψεὶ ἢ 



ΟΗΑΡΤΈΒΝ ΧΙΝ.--ΧΥ. 

ΑΙ ἀταΐοσιιο δείιυοοη, ἐΐζ6 ργορδεί απά Υαδιυοΐ,, ατ᾽διη0 

οι οἱ α αἀγοισδέ ἴῃ ιάαῆ. 

ΧΙ. 1Τμαῦ ψὩῖο οδὴθ 89 Ὑδῆνθη ΒΒ ποτ͵γά 

πηΐο Φογθι δὴ τἱῦδ τοραγὰ ο πο ἀτουρβῦ. 

Τε αἰδίγοδ8 οἱ πιο απᾶ απϊηιαϊδ οσσαδίοηοα ὃψ ἐδ 
ἀτοιιηῆί. 

3 ΨυἋδῇῃ τηου γος, 8πα {Π6 ραύθβ ὑπογθοῦ Ἰδηρσυ βῃ, 

ΠΟΥ 8.6 ἰῇ τ] ΟΡ ΚΑΓΌ ὍΡΟΙ δ6 στουπα," δηᾶ 

0 ΟΥἿΥ οὗ Φογηβδίθιῃ 18 ροῆθ ὕὑρ. 38 Απα ὑβϑὶγ 

ΠΟΌΪΘΒ Β6η4 ὑποὶγ ἰΠΘΓΊΟΥΒ ὕο ὑῃθ ψδίθιβ : ὑῃον 

ΟΟΠ1Θ ὕο {60 ΡὈἰΐβ, Δηα πα πο νδΐϑγ; ὕμου τούυγη 

τ ὑΠ6}} σ ΑΒΘ 15 ΘΙΏΡΟΥ : ὉΏΘΥ 876 ρυῦ ἴο βιϑιηθῦ 

8Δη4 οοηΐουπαθρα, δηα οουοσ 86} ποδᾶβ.. 4 Απὰ 

6 ΤΏο ρμαεαῦοδ, 88 ρ΄δοϑβ οὗ ρυ]16 οοῃμοοῦγθο (ΒΟΉ ἱν. 1, 2, 11) 
ΔΙΘ ρογϑοηδβοα : οἷ. 186. 111. 26. ἘῸΣ “619 ἰῇ τηουγηΐηρ χασῦ,᾽ 860 
ΟἹ νἱϊ!. 2] ; δῃὰ [οΥ αἰ(ὑἱηρ οἡ ὑΠ9 ατουπά, 88 ἃ τῃρασκ οὗ τηουγηΐπρ, 
οἵ. 5οὉ 11. 13, [δπὶ. 11. 10. 

Ὁ 1.6., 88 τῶὸῊὸ Βῃουϊα 8ϑν, “816 αἰθοοποογίϑα ᾿ οὐ " ἀϊβαρροϊη δά," 
Οοτηρ. ϑβρϑοΐδ!ν “οοὶ ἱ. 11, δηπὰ Ζο0Ὁ νὶ. 20; δῃηὰ οἷ. οη ἱΐ. 86. 

9.Α πιαεγῖκ οὗ ρτίοῖ : 860 2 β8πι. χν. 30, 

83 
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0 Ὺ ὑμαῦὺ 01 86 στουπα δῖθ ἀϊἰβιηαυθα," Ὀθοδι8θ 

ΠΟ Τϑίη δίῃ Ὀθθῃ 1 ὑμο ἰδπα ; ὑῃθ ῥ]οσθη 819 

Ρυΐῦ ο Βῆδιηθ, ὑμου οοῦογ 6} 0868. ὅ ΕῸΓ ϑνυθῇ 

ὕΠ6 Ηἰπά ἴῃ ὑπὸ β6]4 ἀοίῃ οαἷνθ, δῃα ἔογβδκοίῃ (ΒΟῸΣ 

γουηρ) Ὀδϑοδῦβο ὑῃοτθ ἰβ ΠῸ ζζϑϑθ. 5 Απὰ (6 υἱἱὰ 

88868 Ββίδῃα οὐ πο δγθ μοῖρ, ὕπο ν ρϑηὺ ἴοὺσ δὲγῦ 

{πὸ 18 κα]5 ; 086} ογϑθ ἴδ]],Ρ Ὀθοδῦβθ ὕμπογθ 18 ὯΟ 

Βογραρθ. 

Τὴσ ργορλεί, ᾿ηδογργοίϊηρ ἰδα ἀγοιρὴξ αϑ α ϑδῖση οἱ 

Υαλιυολ᾽᾿ 8 αΉΘοΥ, εἱογ8 α σοηοϑδϑίοη, απὰ 8μρρϊϊ- 
οαἰΐοη ἴῃ δα παηια οἱ ἦϊδ ρεορἴο. 

1 “Πουρἢ ΟἿ ἰηϊαυϊῦϊοθ ὑθβυ ἐν δραϊηβὺ υ8, του Κ᾿ 

ἴΒουα, Ο Ὑδλνθι, ἴῸΓ ΤΥ ΠΔΙ]ΘἘ Β8Κ6: [ΟΓ ΟἿΓ 

Ὀδοϊκῦυγηρβ 816 ΠΏΔΩΥ ; δραϊηδὺ ὕμθο ἤδνθ Ὑὸ 

Βηηρα,. 50 ἴδοὰ Πορδ οὗ [βγϑρ], 86 βανυίουῦ ὑΐογθ- 

οὗ ἰῃ ὑπ6 ὑΐπηθ οὗ ὑγοῦ]ο, ταν Βῃουϊάοδῦ μου Ὀ6 88 

ΒΟΪΟΌΓΏΘΡ 1 ὕμο ἰδηα, δηα 88 ἃ ψαγίδγίϊηρ τηδῃ 

ὑμαῦὺ ὑυγημοῦῃ δϑίαθ ὕο ἔδιτν ἴου ἃ ηἰσμὺ 38 ἡ" ὙῸΥ 

Βῃουϊάοθὺ ὑπο ὍΘ 88 ἃ ἴὩϑὴ ΒΌΓΡΥΪΒΟα, 88 ἃ τσ 

85 ὑμδὺ οδῃμηοῦ βᾶνὸ ὃ γοῦ ὕμου, Ο Ὑδάνϑ, τὺ 

5 8ο θυδγ, αἴΐος βορὲύ. Τὸ ΗθΡ. ἰοχύ [δ8, Βεοαιμϑεὲ οἱ ἐδ 
σγομμα, οὐίον, ὦ ἀἑδηιανεοά. 

Ὁ ΨΊΖ. σἱἢ Ἰοοϊηρ ἰῃ ναίη ἔον ἔοοα : οἷ. ΡΒ. ᾿χίχ. 8; 9200 χὶ. 
20; ἴδ. ἱν. 17. 

40 ν, ἀο; εἶ. 1 Κίηρβ νιῖϊ. 32, 39; ΕΖ. χχ. 9, 14, 22. 
ἃ 1,9. 88 ἃ ρϑββίηρ ν βίο" ΟΣ ὕγανοὶ!ϑγ. 

1.0. ἃ νδσείοσ. Οὐπίσγαθὺ χχ. 1]; Ζορῆ. [ἰΐ. 17. 



84 ΤΕΒΕΜΙΑΗ 

ἴῃ ὑῃ τηϊάδὺ οὗ υ8, δηα ὑῃγ ἤδη δύῃ Ὀθθῃ οδ]]οα 

ΟΥ̓́ΟΣ υ8 :5 ἰρᾶνο ὺὕϑ ποί.᾽ 

γαλισοΐ᾿8 τορῖψ: Ηδτ ιυἱῖΖ ἀασοορέ πο ἱηπίογοοδβϑίοη, Οἡ 
δοδαΐ οἱ ἐΐδε ρεορΐε. 

10 ΤῊ 9 Βαϊ Ὑδῆνσθα οὗ ὑ}18 ρϑορίὶο: Εὔνϑῃ 80" 

ἢδνο ὕμον Ἰονθα ὕο γϑῆάοῦ ; ὑΠ6Ὺ δᾶνα πού τοῦγϑι "θα 

ὑΠ6ῚΡ ἔϑοῦ : δηα Ὑδῆνθῃ ἀοίῃ ποὺ δοοορὺ ὑδθμ ; 

ΠΟΥ͂ Μ011 ἢ6 ΤΘΙΏΘΙΡΟΡ ὑπο ὶγ ἰηἰαυϊῦν, δηα νἱδιῦ 

ΠΟΙ 8'η8.9 11: Απά Ὑδῆνθῃ βαιά υηΐο Ἴηθ, “ῬΓΔΥ 
ποῦ ἴογ {818 Ῥϑορὶθ ἴογ ὑμοὶῃΡ ροοά. 13 Ββοη {ῃ 60 

αϑῦ, 1 11 ποῦ θα ὑΠ 6} ΟΥΥ ; δ8ηα ψἤθη ὑΠ6Υ͂ ΟΥ̓͂ΘΡ 

Ὀυγηὐ-οἸἴουϊηρ 8η6 οὈ]αὐίοη, 1 ψ}}} ποὺ δοοορύ ὑῃ 61 : 

Ὀυῦ 1 ψ1}} οοηϑυμηο ὑμοπὶ ΟΥ̓ ὑπμ6 βυγοσγα, δῃηα ὈΥ [86 

ἔϑυλίηθ, δηα ὈΥ͂ ὑπὸ ροϑ]θηοθ. 

«]εγονιαῆ, οπαοαυοιγ8 ἰο θχοιϑὲ ἐΐ6 γεορίε, ἰανίηρ ἐδ 
δίαηιο προπ ἐλοῖγ γργορδείδ. 

13 Αηα 1 δα, “ Αἢ, Ἰωοσγὰ Ὑδῆνοῃ ! Ὀθμο]α, ὑῃ9 

ῬΓΟΡοίθ βᾶὺ υπίο ὑμθ: ““Ὑο 8}8}1] ποὺ 8060 89 

ΒοΟσα, πο ΟΣ 818}} γοὸ ἤδνο ἔδιηληθ; δυὺ 1 ψ}} 

σὶνο γοὺ δβϑυγοα ρϑδοϑᾶ ἴῃ {18 Ό]δοθ. 

5 Κο9 ου νὶὶ. 10. -. 
1.6. ἱπ [Π0 βϑὴθ Ῥγορογίΐοῃ ἰῇ θπίος 1 αν Ποῖα ταγθοὶ 

δἰἱοοῦ ἔτοια ὑπο (υ. 8). 

95Α αυοίύδιέϊοῃ ἔτοτῃ Ηοβ. νἱῖἹ. 13. 
ἀ Ἠοθῦ. ρεαος οἱ δίαδίηῳ (οΥ [αὐλ᾿ ωἰγ.688). 
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Υγαλιυοῖ γορίτε8 ἀαραΐη : ἰΐδ ργορἠείδ ἰο υἦοηι σζογοηιαΐ 
γοΐογδ βαῦο δροΐοη, ἴἴε8 ἴη Ηἶδ πάη: απά δα 

ἄοοπι οἱ υ]εγι δαίοηι το ποί ὃ ἀο[ογγοά. 

Ὁ Απᾶ Ὑδῆνθῃ βαία υηΐο τηθ, ΤῊΘ ρσγορμοίβ 

ΡῬΓΟΡὮΘΘΥ [168 [ἢ ΤΥ ΠΒΠ16 : [ βοηύ θη πού, ΠΟΙ ΠΟΥ 

ἢδνθ [ ΘοΟΙ Δα 66 ὑμθπ), ΠΟΙ ὑΠΟΓ Βρδκο 1 υηΐο {ἤθη : 

ΠΟΥ ΡΓΟΡΏΘΒΥ υηΐο γοὺ ἃ ᾿ἱγ]ηρ᾽ ν]βίοη, δηα ἃ ψοσί- 

Ιο88 αἰν: πδύϊοῃ,Δ δα ὑπο ἀθοοὶῦ οὗ ὑπ6 ]}} οὐχ ἨὨραδγύ. 

15 ΤΠ ργοΐογσο ἔμυβ βαϊΐῃ Ὑδηνοἢ οοποογηίηρ ὑμ6 

ῬΓορδΒοίθ ὑμαῦ ῬΓΟΡΠΘΒΥ 1 ΠΥ ὨΔΠ1Θ6, δΔηα [1 Ββοηύ 

ὑπο πού, γοῦ ὕπον δ, ᾿ὥννογα δηα ἔδζηϊηθ 8}8]] 

ηοῦ Ὀ6 ἴῃ ὑμῖ8 ἰδπᾶ :᾿ ΒΥ βιυνοτὰ δῃά ἔδιηϊηθ 88}48]]} 

ὑμοθθ ῥγορμοίβ Ὀθ6 οοηβυαμηθα. 156 Απᾶ ὑπὸ ρϑορῖὶϑθ ἰο 

ΟΠ. ΠΟΥ͂ ῬΓΟΡΉΘΒΥ 888]}} Ὀ6 Ηππρ' ουὖ ἰη (ἢ Βγϑοίβ 

οὗ Φογυβδίθιῃ Ὀθοδῦβο οὗ ὑπ ἔδυϊπο δηα ὑμ6 βιγογά : 

δηα ΠΥ 81.8}} ἢᾶνθ ὩοὴΘ6 ὕο ὈΌΣΥ ὕμοηα, ὕμϑηι, ὑΠ 6 Ὁ 

ΐνοβ, ΠΟΡ ὑῃ6}" ΒΟΠΒ, ΠΟΙ ὑμ 6} αἀδυρῃύοτε ; ἴογ 1 

11 ΡουΓ ὑμὸ}Ὁ τ] ΚΘ μθ85 ὉΡΟῚ μοι. 17 Απὰ 

ὕμπου βῃδὶῦὺ βαὺ ὑμϊβ σψογσὰ υηΐο ἔδθπηι, “Τοῦ Τ1}6 

ΘΥ̓́ΘΒ τη ἄονῃ τὺ θα ηἰραὺ δηά ἀΔΥ, δμῃα ἰοὺ 

ὕμποιῃ ποῦ οΘᾶ8θ0: [ογῦ ὕπο υἱγρίηῃ ἀδυρηῦογ οὗ ἵν 

ῬΘΟΡΪΘΟ 18 Ὀγόκθηὴ τ ἃ στοαῦ Ὀγθδοῖ, ψἱῦ ἃ νΟΥῪ 

στϊονουβὴ ψουμά. 181 1 ργο ἴογίῃ ἰηΐο ὑμο ἢρ]ά, 

. 50, οὐδ ομο ᾿ἰοῦθγ (΄ δὰ ᾽. Τῃὸ ΗΘΌ. ὑθχὺ 88, ἀἑυΐπα- 
ἐέοη απὰ ρον ϊεϑογεδο. ΕῸΡ ἴΠ9 ὑμουρῃῦ οὗ ὑΠ9 νογ8θ οἷ, χχὶϊ - 
16, 26, 32. 

" ἨΘΡ. φύοζ (68 χ. 19). 
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ὑπο ὈϑΒοΪα ὑπ βἰδὶη σἱῦῃ ὑμὸ βνοσα ' δῃὰ 11 

Θηΐογ ἰηΐο ὕμ οἱΐυ, ὕπο Ὀθῃοὶα ὕπο ὑοσιηθηΐβλ οὗ 

ἔδυοῖηθ ! γϑα, Ὀούῃ {86 ῥγορμοῦ δῃά ὑμὸ ρῥγίοδὺ ἢδνθ 

ὥοπμο 85 ὑγδοιζουθῦ ἰηΐο ἃ ἰαηὰ ὑμαῦ ὑμον Κπον 

ποὺ.᾽9 

οεγοηαΐ, ἴηι πνοῦα δοδοοολίηρ ἰοηεδ, γεηθιῦδ ἢϊδ 8ι}- 
ρμἰϊοαξίοπ απαὰ οοπίοϑδίοη ἴηι ἰδα παηὶθ οἱ ἦϊδ 

ρεορἴε. 

19 . Ἠδϑὺ ὑπο αὐὐοῦν το]θούθα Φυάδῃ 3 οΥὁ βαί (ἢν 

ΒΟᾺΪ] Ἰοαύμοα Ζίοη ὃ ΨὮν ὑμθη μαϑὺ ὑμοὺ Βα θη 

18, 8Π6 {πογ0 1βΒ η0 ἤϑδὶηρ ἴοσ ὑ8 1 νψὸ νγαὶϊῦ ἴοσ 

Ροϑοθ, Ὀυὺ πὸ ροοα οομηϑίῃ ; 8ῃηα ἴογ ἃ ὑΐπ|6 οὗ 

οι ηρ, θαὺ ὈΘΠΟ]α αἰδηηαν! Κ᾿ γΥο δοκηον]οάρο, ἢ 

Ο Υδινθῆ, οὐγ ψ]οΚϑάηθββ, δηα {ἢ ᾿πιαυϊῦν οὗ Οὔ 

[Δ ΘΙΒ : [ῖὉΓ ψχὸ δνθ βΒηηρα δραϊηδὺ ὕῆθο. 3: ο 

ποὺ οοηΐθμῃῃ (8), ἴου ΠΥ ὨϑηΘ᾽ ΒΒ Β8 6; αἀο ηοῦ 

ὑγοαὺ σι οοηΐυμμοὶν ὑμθ ὑἤσγοηθ οὗ ΠΥ ρΙοΟΓΥ : ζτο- 

ΤΟΙ ΟΡ, Ὀγθακ ποῦ ἢν οονοηδηὺ τὶ υ8. 33. ΑΤΘ 

{Π6Γ6 ΔΗΥ διηοηρ ἀπο νη θ89 οὗ ὕΠ0 πδύϊοηβ ὑμδΐ 

5 ΗΘΌ. δίοζηδϑϑέδ. 
θΟ σ, ἰἔ ἃ τϑῖθ β'υγίαο ὑβαρθὸ σθδν Ὀ6 ζο]]ονθα, ἧσυα ρομ αϑ 

δορσαγδ. ΤΙῃ οἰὸς οὐδ ἀθρτδαδύϊου ἔγοπι δῇ ΠΟΠΟΌΓΘΟΪΘ οδῆοθ 
ἐβ {μ0 ἰάοθα οχργοϑαθοα, ὙΥΣῸ “6 Ἰαμα ὑπαῦ μον Κη πού; οἷ. 

χΧΥ. 14, χνὶ. 18, χνίϊ. 4, χχὶϊ. 28. 
9 Τῃ τ. 18 Φογθχγωΐδῃ, νυἱνί αν σθαι σίησ ὕΠ6 ξαΐυγο, ἱπιαρίηθθ 

Ηὐτηθοῖ ἴο Ὀ6 ψιϑαϑδϑίηρ [9 Θρρεοθβοβίηρσ ἱμνδβίου, βίθρο, διὰ 
Οχἑϊθ. ᾽ 

4 Ἠδῦ. ἀποιυ. ΟἿ μὲ, 13; 168. ἐπ, 12; Ρ. Τὶ, 8 (ΕΥ̓͂ πι.}. 
4 1.6. υὑγ98] ροῦβ : οἵ. ἰὶ, ὅ, νἱξὶ. 10. 
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οδῃ οδυ86 Γδὶη ἦ ΟΥ̓ Ο8η ὕπο ὨθανθἢΒ αν [6 τ] ηὔθγ- 

ΤαὶηΒ ὃ τὺ ποῦ ὕμπου Ὑδανθῃ οὐῦ αοα δ δῃπὰ νψὁ 

τυγαὶϊῦ ἴο ὑΠ60 ; ἔογ ἐΐοι ἢαβῦ τη86 6 41} ὑμθϑθ ὑβίηρ.᾽ 

ΤῊθ ρυορἠοί δ ἐηιίογοοϑδϑίοη ἐβ8 το)οοίοα οὐοην ἨιΟΥΟ (16- 
οἰδιυοῖψ ἰζαη, δοίογε : ἐδε [αἰ οἱ ὕωμάαΐ, 18 δοαϊοά. 

ΧΥ. ἸΑμά Ὑδηνοῃ βαίϊ4ἃ υὑπίο τη0, ἸΤδουρῇ 

Μίοβοβ δῃα ἥἥδιηγιϑὶ βίοοα Ὀϑίογτθ τὴ6, γϑῦ σὺ τη η45 

ψγΟῦ]α ποὺ Ὀ6 ὑονγαγα {118 ῬΘΟΡΪΘ : βθηα ὑμϑιῃ σαν 

ἔροϊῃη Ὀθίουθ ἴη6, δῃα ἰοὺ ὕμοηλ ροὸ ἔογίῃ. 3 Απῃά ιΐ 

8181} οοηθ ο ρᾶδϑ8, ΏΘη ὑμπον Βὺ υηΐο {Πθ6, 

“ὙΜΕΣΒΟΓ 588}1] τὸ ρὸ ἔογίῃ 2. ὑμαῦ ὕβοι βμδὶὺ {61} 

6, ΤΉυΒ Βα: 0} ὙδΏνἢ : β΄ ἢ 88 816 ἴο ἀθαίῃ,"Ὁ 

(ο ἀοαδίῃ : δῃὰ βίος 8ἃ8 816 ἴογ 6 βιυνοσγα, ἴο [ἢ 

ΒυΟΓα.: δηα βΒΌο0ἢ 88 816 ἴοσ ἴβδιΐηθ, ὕο ἴϑιη]ηθ : 

86 Βυοῦ 8ἃ8 81Ὸ ἴῸΓ οδρύ νι, ὑο οαρ νιν. 8 Απά 

Ι νψ}} ἀρροϊηῦ ονὸσ ὑμϑῃι ἔοι Κἰπα8,5 βαϊ ἢ Ὑδηνθ : 

80 βυνοσα ἴο 8]αν, δῃὰ ὑπὸ ἀορβ ἰο ἀγαρ, δᾶ {ἢθ 

ἔον!β οὗ ὕμο ἤθάνθῃ δηά ὑπο Ὀθαϑίβ οὗ ὑπ ϑαγίῃ ἰο 

ἀονουῦ δηὰ ἰο ἀοδϑίγου. 4Ὧ4ἊΑπᾶ 1 ψ1}} τηδκο {ῃθῃ 

ἃ οΘοῃδίογηδιομδ ο 811 ὑμ6 Κίηράοχηβ οὗ (6 ϑδγίῃ, 

Ὀοοδῦβο οὗ Μδηδββθὴ ὑπ βοῃ οὗ ΗἩθζΖϑοκίδῃ Κίηρ οὗ 

5 Ηϑορῦ. νην δοιυιΐ. 
"1.96. ἀοαΐῃ ὉΥ ρϑβύλθῃοθ: οἵ. χν]. 2]. 
9 ἨΘδθΌ. ἡαηιϑἶε. 

4 Οὗ, χχίν. 9, χχῖχ' 18 ; δηὰ 8600 9 ποίθ δὖ ὅδ ϑιὰ οὗ ἐῃθ 
ψΟΪ τη. 
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ψυάδ, ἴον ὑμαὺ τ ΏΙΟ. 6 αϊα ἴῃ Ψογυβδίθῃμ. ὅ ΕὉῸΓ 

ψῇο ψ1]1 δυο οἱ ὍΡΟῚ ὑμθο, Ο Ψογυβαίθιη ἢ οὕ 

0 ψ11}} οοτηγηϊβογαῦθ ὕμθθ ὃ ΟΥΓ ψῶο Ὑ}11 ὑυγῃ δβδιαθ 

ἴο 881. οὗ ἢν μοϊέασο ἢ 517Τ΄οι Ὠδδϑὺ οδβύὺ οἱ 1η6, 

βαιύῃ Ὑδῆνθ, ὑμου ΘΟ τοηὐοθὺ ὑὈδοϊζτγασα : δηὰ 

Ι μάν βἰγοίοῃθα ουὖῦ ΤΥ Βαῃα δραϊπδὺ ἔπθθ, δῃὰ 

αἀοϑίγογϑα ὕμθ9 ; 1 81π| ὙΘΑΣΥ͂ υἱῦἢ τοροηζίηρ. 7. Απά 

Ιᾶνὸ σἱηπονγθα μοι τὶ ἃ ψηπονίηρ-ἕογ Κα ἴῃ 

16 ψαῦοβ οὗ ὑπο ἰδπᾶ : 1 μᾶνὸ Ὀογθανθά, 1 ἢδνθ 

ἀοϑύγονθα ΤΥ ΡΘΟΡΪΟ ; ὕμου σούυσηθα ποὺ ἔγομι ὑοῦ 

ὙΔΥΒ. 8 ΤΊΘΙΓ ψ]]ΟΥΒ ΔΙῸ ᾿ΠΟΓΘαΒΘα ἴο Τη6 δΌΟνΘ 

{μ6 βδηά οὗ πο 8088: [1 μδᾶνῦὸ Ὀγουρμῦ ὕροη ὑμθπὶ 

δρδιηδὺ ὕΠ9 τηοῦμοῦ οὗ ὑῃθ γουηρ ΠΡ ἃ ΒΡΟΙΪΟΓ δὖ 

ΠΟΟΠΩΔΥ : 1 πᾶνθ οδυβοα δρὶὑαύϊοη (})5 δῃα αἰβηδΥ 

ὕο ἔΔ1}1 βυδάθη!υ ὑροῃ ὮθγΓ. 3 3ὅο ὑμδῦ δίῃ ὈΟσΠΘ 

ΒΘύΘη ἰδηρσυ βηθίῃ ; 880 δίῃ σίνθῃ ὑὉρ ὕδο ρμοθῦ :ἃ 

ΠΟΙ Βυ}" ἰβΒ 50η0 ἄογγῃ ΜψΏ1]6 ἰῦ τγᾶϑ γοὺ ἀν ; 816 

Πα Ὀθοη ρυὺ ὕο Βῃϑη6 8ηα δρδβῃρα: δηᾶ {ἢ 

τουιχηδηῦ οὗ ὑμθηλ Ὑ11]1 1 ἀθ νοῦ ἤο {10 βυγογα Ὀοΐουθ 

ὉΠΘῚΓ ΘΠΘΙΏΪΘ5, 880 Ὑδῃνθῆ. 

6 δοθ ὑῃθ ποίῤῥ δὖ ὑδθ ϑηᾷ οὗ [9 νο]υπιθ. 
1. 6. οὗ 089 γουῃμρ ὙΔΥΤΙΟσΒ δ αἰη ἰῃ Ὀδὑύ]Θ. 
5“ ΤῊ τωϑϑηίηρ οὗ ἐδ9 Ηρ. νογὰ 'β ν συ υποοτγίαϊη. 
ἃ ἨδθΌ. δργεαξιβιοα οὐ δεν δοιιῖ. Ἡρτο ἢρ. οὗ τηϑῃῦαὶ 6011 6069 δῇ 

[9 ἀοαίδ οὗ Ποσ βοὴβ ἰῃ Ὀαΐ]θ. (Οἵ. Ζο90Ὁ χὶ. 20 Ηϑῃ., χχχὶ. 39 
ΗΘ6.). ᾿ 

9 Εσ. ἴοσ ἴΠ9 Ὀτὶσῃίηθαεθ οὗ 6 Γ ὨοΙΏΘ. 
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εεγοπιλαΐ, ἰαηνοπίδ ἰἦα δαγὰ [αΐο τηυλίος ἦα8 πιαᾶα ἢῖηι, 
ἐξγοισῆ ἰδα ηνοϑϑαρο οἱ ουἱΐ υυδιοδ, ἦδ δοαγϑ, 

απ οὐδ)εοὶ οἱ ἡϊ-υλ ἰο αἷ ηνοη. 

10 ῦοο ἴο "16, ΠΥ τπηούμοσ, ὑμαὺ ὑμβοὰ δϑαϑὺ ὈΟΓΠΘ 

[16 ὃ τηδῃ Οὗ Βύσ ἔθ δῃηά 8, ηϑδη οὗ οοηὐθηδίοη ἴο ὑδθ 

γγΠΟ]6 οαῃ! 11 αν ποὺ ἰοηῦ ροῃ ἰηὐογοϑῦ, 

ΠΟ ΠΟΥ ἤᾶνθ πηθη ἰθηῦ ὕο 8 Ὁροη ἰμύογοϑῦ ;" γοῦ 8}} 

οὗ ὑῃθπὶ οὐγβθ π16. 

γαδιυοΐ, γοαβϑιγεδ ἤΐηι : Τἧδ ἰΐηιο ιοἱ οοηνο υἦοη 

λὲδ ἐποηιῖοδ, ογιιδηοα ὃν ἰΐδ6 Ολαϊάαοραη, ροιυον, απὰ 

ευὐἱῇ, οατίο ἡηυπιδηον δοΐογο ἰΐδηι, υυἱΐ οοπιο 

ἴο ἵἸπυρίογο ἠὲδ δεῖ». 

" ὙΔΗΜΘὮ Βαϊ, “ΨΟΓΙΪΥ 1 Μ}}} βίγοηρίμθη ὑπθθῦ 

υηΐο ρψοοαᾶ ; νΘΟΙΪΥῪ 1 Ὑ7}}1} οαυβο 6 ΘΏΘΙΩΥ ὕο 86 

ΒΌΡΡΙΠοδύοη ἀπύο ὕπθθ ἰῇ δ {ΐπηθ οὗ ονἱ δηά 1 

ὑμ6 ὑΐϊὴθ οὗ ὑγοῦῦ]θ. 13 δὴ οὔθ Ὀσοδκ 'τοῃ, ουθ ἢ 

ΤΟΙ ἔσο ὑπ ῃουΐῃ, δηα Ὀγοῆζθ ἴ9 18 ΤΉγα βὰῦὺ- 

5. 1.6.1 δπὶ 8ῃ οὐ᾽]θοῦ οὗ ποϑο εν ἴο 8], ἐπουρσῇ 1 ᾶνθ ϑησαροὰ 
ῃ ὯΟῸ ὑγϑηβθοῦϊοηβ ΠΠἸΚΘΙΥ ἕο δζουβθθ δοβε ον. Φογθιαδ 8 υἢ- 
Ῥορυϊδυιν τγὰβ ἀυθ ἕο ἷβ ῥγϑαϊουίοηβ οὗ οονίηρ αἰδαδύθυ. 

Ὁ 8ο, ἢ ἃ δ᾽ ρῃῦ σμδηρθο, ὑμο ΗθΌ. ἰοχὺ. ΤῊ ΗθΌ. ταϑσῃ. 
. σοϑάβ, 1 ιυἱῖϊ γεϊδαϑε ἐὖδε. 

5 Οδῃ βδηνίμίηρ ἄἀνϑὶ}] ἰο γϑεῖδΆ ὑπὸ ρόνγοσς οὗ ὑῃο Ομ δι ἀἄδϑϑῇβ, 
[ῃ9 “ πογύδοσι ΟὐἸοβϑυθ᾽ 1 (Ετνα]ὰ). 

4 Ψυ, 13, 14, τϑουγ, σι ἰοχύυα! αἰ θγθηοοθ, δα ραγὺ οὗ χν]ϊ. 

3,4. ΠΟΥ οδῃ ὃ9 δἀάγθεθοα οὐΪν ἕο ἐῆθ ρεορῖε---ἰῃ θρὶθ οὗ [89 
Ρῖοῃ. οὗ ὑπο 2πηὰ ρϑῖβ. ἰῃ υ. 11 ἀθηοίδηρ Φογθεαΐίδθ. ΤῈΘ 
ΡῬζορϑῦ 18 δϑδυσϑα ὑπδὺ ὑπθ Ομ] ἀθϑϑηβ τν}}} οὔθοι ὑμοὶσ ρυσροσθ 
[υ. 12); δπὰ μδῦ Πο τῦ}} ὈΘ το] ϑνοα οὗ ἷἰβ ἔοϑθθβ ὃν ὑποὶς Ὀϑίπς 
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βύδῃοθ 8πα ἢν ὑγθαβαγοβ Ψ1]111 χῖνο ἴογ ἃ ΒΡ01] ψτ- 

ουαὖῦ ργΐοθ, δηά ὑμαὺ Ὀθοδυβο οὗ 811 ὑΠγ βἰῃ8, δῃα ἴῃ 8]]} 

(ὮΥ Ὀογάθιβ" 1 Αμα 1 ν1}} τηδῖο ὕπθθ ἰο βοσνϑῦ 

08 1)6 ΘΏΘΙΪΘΒ ἰῃ ἃ ἰδηα ψ Βοἢ ὕμβου Κηονγοβῦ ποῦ : 

ἔοσ ἃ Ησθ ἰβ Κἰ πα ]θα ἱπ τ] η6 ΔΏΡΟΓ," ΒΟ. 88.8}} ὈυΓ 

ὋΡ ὑροη γου.᾽ 

εγοηυϊαΐ, οπέτγοαίδ Υαλιυοΐ, ἰο ἔπέογροϑε οὐ δὲδ δολαΐ : 
ιυὴν δροιμα ἦὧδΖ ὃε γεογϑβοοιίοα [οΟΥὁἨΎ λαυΐηρ 

ἀοϊτυογοα ᾿ὲ8 πιοδϑασε αἰ ἢ 

16 « Τῆουι, ηονγοθὺ, Ὁ Ὑδην ἢ : ΓΟΙΘΙ ΘΓ 16, 8ηἃ 

νἱΒὶῦ τη6, 8η6 δυϑῆρο ὑδυβοὶῖ ἴῸΓ τὸ οὗ ΤΥ ρϑῦθθ-- 

Ουΐοτβ; ἴδκο πὸ ποὺ δ'ΎΔΥ ἰπη ὕμυ Ἰοηρβυβογιηρᾶ: 

Κηονν ὑμδῦ ἴῸΓ (ΠΥ Βα 1 αν ὈΟΣΠΘ ΓΟΡΓΟΔΟὮ. 

16 ΤῊΥ ψογὰβ γογθ ἴουηα, δηα 1 ἀϊα οαῦ {πθῃλ ;9 δηά 

ΠΥ ψογὰβ ΟΓΘ υηὔο 126 ἃ ἸΟΥ̓͂ 84 ὑμ6 το]οϊοϊηρ οὗ 

811 σαστίϑα αὐσαν ἰηἴο ΘΧΙ]θ [υν. 18,14). Το ἀργυρῦ ομδηρο οὗ ρογ- 
ΒΟῺ ἰΒ, Πογονοσ, βύσϑηρθ ; βπὰ 10 18 ῥοββὶ ]9 ὑπαὶ ἐΐθ νϑσϑοθ ἀἱὰ 
οὗ ΟΥ̓ ρίΠ6}}ν βίδηα ἴῃ ὑπο ὲγ ὑγοϑϑηῦ ρἷδοο. τ 

5 Ἐρδβα Ρῥγοῦρϑο!ν (88 ἱπ χνιὶ. 3), υυἱΐξ 1 σέυεα 707 α δροῖΐ ; απὰ 
ἐὴν πἰσὴ γ»ίαοεδ, δοοαιιδε οὐ δίπ, ἐπγουσλοι αἷὶ ἐδ δογάεγο. 
 δο δορῦ. (οἷ. χνὶ!. 4. Το Ηδθ0. ἰοχύ [δ8, 1 ευἱῖ πιαξε ἐδέγιο 

ἐμεηνίεϑ 0 Ῥαϑ8 ἱηο. 
9 ὅοο Ὠϑυῦ. χχχὶ!. 22. 

ἃ 1.60. ὑγουρῇ ὉὮΥ ΤΩΘΓΟΥ ὑονναγβ ΤΥ Θηθχηΐθα. 
9 Εΐσ. ἴον, 1 ἰουπὰ (ῃν τονοϊαύϊοῃ ἰῇ τὴν Ὠϑαγί, δὰ ΘΒΩΟΥΪν 

δρργορτγίαϊθα 1Ὁ. Εὸγ ὑπὸ ἤρυγο, οοζρ. οϑβρ. ΕΖ. ἱΐ. 8-ἰ. 3 
ϑορῦ., ὨΟΎΤΟΥΟΣ, σϑϑβ (ἔγοτῃ υ. 16), που ἰδας [ον ἐδῳ ϑαζα 1 λαυς 
δογημα τοργοαοΐ ἤγοπι ἐῆεηι ἰδαὲ οοπέοηνη ἐδ τοογὰν (οἴ, χχιπὶ, 17). 
Οοπφιηι ἐδεηι, αννὰ ἰεὲ ἐδῳ ωυογὰ δὲ ἰο πὲ α 7ονψ, οἴο. ἘῸΣ “Θο0ῃ- 
ΒΌτηΘ ἵποια,᾽ οἷ. ΡΒ. Ἰίὶχ. 183 ; δῃηὰ ἴοῦρ 9 ὑπουρῆς, ον, χυ δ, 91- 
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ΓΪη6 ᾿οδτῦ : ἴογ [8 ἤϑὴθ δύῃ .Ῥθθη οδ θὰ ΟΥ̓ΘΓ 

πιθ,} Ο Ὑδῆνοα, αοἂ οὗ μοβίβ. 171 ᾶνο ῃοὺ βαὺ ἰπ 

086 δββο οἷν οὗ μοι ὑμδὺ τδῖκθ ΠΊΘΙΤΥ, δπα στθ- 

Ἰοϊοθα : Ὀϑοδῦβο οὗ ὑὰν μαῃᾶο 1 μᾶνϑθ βαὺ δίοῃθ; 

ἔογ ὑβοῦ μαβὺ Α]]θα τὸ ψιῦ ἱπαϊσηδύίϊοη. 18 ὙΥᾺΥ 15 

ΙΩΥ 810 ρογρούυδὶ, δῃὰ ᾿ῦ σψουπα αοβρογδίθ, 

ΥΒΙΟΙ τοξυβοῦμ ὕο Ὀ6 μοαϊὶθα 3 ψὴῦὺ μοῦ ἱπάθοα Ὀθ 

υπΐο Τ26 88 ἃ ἀοροοιίξυ]ᾶ (βγθδσα), 88 τγδύθυβ ὑμδῦ 8.6 

ποῦ Βυ9 ἴ᾽ 

γαδιρολ᾿ 8 ἥπαϊ τορῖν. υ᾽ογοηιϊαΐ, ἐΐ ἢ ἀοδέγο8 βα»ρρίί- 
μ688 απα διισσο88, ηιιϑέ ἑμγη, δαοΐ ἴγοηι [οἰϊοιυΐϊηρ 

ἐδε [αἶδ6 ραϊἧ οἱ ἀϊδίγιιδέ απὰ ἀοδραῖνγ. 

19 ΤΠ ιογοίοσο ὑδυβ βαϊΐῃ Ὑδῆνθα, ἢ ὑπο ὑυγησδύ, 

{θη ΜΨΠ1Π11 Ὀτίηρ ὕμθ0 ὑδοῖ, ὑμαῦ μοῦ τπιδυοδὺ βίδπα 

Ὀοΐοσθ Π|Θ :9 δῃὰ 1 μοι Ὀτίηροθῦ ουοὖ ὑμθ Ῥγθοϊουβ 

8 10. δου μαδὺ ἴαδϊκθῃ ροβθϑοβϑίοῃ οὗ τὴϑ (νἱΐ. 10) 8ὃθ ἐγ ονσῃ. 
΄ΖΎγΊχΎ μᾶνθ ὑδίζθῃ ρασγῦ ἱῃ ὩῸ γον [οϑυϊν 168. 
95 ΤΏ ρ,ῖδὰθρ οὗ Ὑδῆνθ ΒΒ Βαηά, βοϊζίηρ κἷὶπὶ δὰ ὑβγονίηρ ἡΐηι 

ἰηΐο ἃ ὈΓΟΡΒϑύΐδο ϑοϑύθδυ Οἵ ὕσβῃοθ: 8600 2 Είηρβ ἐϊ. 1ὅ, Ἐ2Ζ. ἱ. 
3, 1, 14, 22; 186. νἱΐ!. 11 (τσ ἢ ΒΝ λ.). 

ἃ ἨδΌ. ἱνέηρ. ΟἿ. Φοῦ νί. 16ὅ; 186. ᾿νὶϊ!. 11 (στ θτθ " ἔα} 18 
.10. 6). ὙΨΙῸΠ δΘυτο;,᾽ αἷ. 66. χχχίϊ!, 10. 

6 14 Ζοσγϑιηΐδῃ ὕυσηβ Ὀδοῖὶς ἔγοσα ἢἷβ ἀϊβύσυθβὺ δηα ἀοθραῖν, ὑμθ ἢ 

Ὑδανθἢ Ὑν}}} οο-ορογαῦθ τὶ Εἶτ, δηα ΒοΙρ ἱπὶ ἀχαΐμ ὕο γϑϑύσωθ 
68 ὑΪθοθ δ Ηἰβ τηἰηϊδύθσ. ΤῸ δίωπα δεέΐογδ ΒΩ ΟἿΘ ἷἰ8 ὕο εσαΐξ 

“ρορὶ ἴτω, ΟΥ δα Ἦϊθ δογυάαηξ (809 6... Ὀοαυῦ. ἱ. 388; 1 Καἰηρβθ χ. 8, 

χὶϊ. 8; διὰ οὗ (89 1ωονίίοθβ, ρῥϑγίοσιλίηρ ταϑηΐδὶ οδῆοθθ ἔοῦ ὑ}9 
ὙΓΟΥΒΠΙΡΡΟσθ, Νύσω. χνὶ. 9). 1ὐ 18 υϑοᾶ οὗ ἐδ ρῥγίϑϑίβ, δα αΟ οὐ δβ 
Ταϊηἰδίθσθ, Ὠϑαῦ. χνὶϊ. 12, χν. 10 αἷ. ; δηὰ οὗ 8 ΡΓορδμοῦ, 88 ὮΘζΘ, 
ΒρΘαΐαιν οὗ ΕΠ11δὰ δα ἘΠῚ πη, 1 Εῖηρδ χνὶϊϊ. 1, χυἱ. 1δὅ, 2 ίηρδ 

. 1. 14, ν. 10. 
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ἔτοτη ὑμθ οοϊῃμοη,} ὑμοὰ Βμδ]ὺ Ὀ6 88 ΤΥ τηουΐδῦ : 

ἐδεν τῶν τούυσῃ υηΐο ὕμθο; Ὀυὺ ἑΐοι Βμαὶῦὺ ποῦ 

τούυσῃ υηΐο ὑδοβ. Ὁ ΑΠμα 1 ν1}} τρακο ὕμθο υηΐο 

0818 ῬΘΟΡΙΘ 8 ἔογυ θα ννὰ}} οὗ Ὀγοῆζθ: δῃηᾶὰ ὑμον 

Β8.8}} σὺ ἀραϊποῦ ὑμθο, Ὀὰαὺ ὕπο Ὺ 8881} ηοὺ ῥγϑυδὶ! 

δρεϊμδῦ ὕμποο : ἴογ 1 8πὶ ἱῦμ ὕμοο ο βᾶνθ ὕμθο δμηὰ 

ὅο ἀοῖνγοῦ ὑμοθ, βαϊῃ Ὑδῆτθῃ. 3: Απᾶ 1 ν1}} ἀ6- 

᾿νοῦ ὑπο οαὖὺ οὗ ὑμ0 Βαπα οὗ ὑπὸ ψἱοκοᾶ, δῃα 1 νυ} 

τοάθϑιῃ ὕμθο ἔσομαι ὕδο οἱυύομο οὗ ὑμὸ ὑθυθῖθ]θ. 

δ 1.6., ΡΓΟΌΔΌΪΥ, 18 ὑμοὰ θορασζαύοϑϊ, 1|κ6 ἃ σϑβῃθσγ, τυδῦ 18 ὕρυσθ 

διηα αἰνὶηθ 'π ὕπο9 ἔγοπι ὑδθ δβδ'δρ οὗ ϑαγύῃ!ν ραββίοῃ δηα νϑϑῖς- 
πθθ8, ἢ τΠΙΟΝ ἰῦ 18 τηϊχϑά. 

» 1.6. 88 ΨΥ βΒροκοβίωβῃ, Οὐ Ῥσορῃοῦ. 69 Εἶἰχ. ἵν. 16 (ῇθτθ 
Αδγοι ἰθ οδοϑὰ Μοθθθ᾽ “ τωουδῇ ᾽), οοωρασϑθαὰ ἢ νἱ. 1 (τ Ὦθ ΓΘ 
ἮΘ ἱ οδ]19α 8 “ Ργορδῃοὺ ἢ). 

« Ἠοῦ. ραϊΐηι. 
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αιγίλοῦ ργοαιοίϊοηδ οὐ ἐΐδα σοπιΐης αἰδαδίον 

εγεηιϊαῆ, ἰ8 ποΐ ἰο δὲ ἐδ [αἰδον οἱ α [απουϊΐν : [οΥ α 
ἐεγγίδίο οημά υυἱϊ ογο ἰοηρ ουεγίακο (6 [απιϊϊἴο8 οἱ 

εμάαῇ. 

ΧΥΙ. ἸΑπὰ {π0 ψογὰ οὗ Ὑδθνθι οδπηθ υπΐο 

10, βαγυίησ, Του Βῃδ!ῦ ποῦ δκο ὕπθθ ἃ νἱΐο, 

ΠΟΘΙ 8810 ὑῃου αν ΒΟΩΒ ΟΥ αἀδυρηῃοτβ ἰῃ 0}}18 

Ρἶδοθο. 38 ΕὟΡ ὑπυβ βαϊ ἢ Ὑδῆνθῃ οοποογηΐηρ ὑῃ 6 

ΒΟΩΒ 8η4 ΟΟΠΟΟΙἰηρ ὑδο ἀδυρηοσβ ὑμπαῦὺ 86 ὈΟΓῊ 

ἴῃ {818 ρΐἷδοθ, δηα οοῃοθυηΐηρ ὑῃ6 1} τηούμοιβ ὑμδὺ 

θδγὸ ὕμβοιι, δηα οοποθγηΐηρ ὑμ6}} ἔδύμοσβ ὑμαὺ Ὀορδαῦ 

θὰ ἴῃ ὑμῖ8 ἰδαπᾶ : 4ΤΏΘΥ 588}8}} αἷθ οὗ ρτίονουβ 

ἀθαύμβδ ; ὕΠ6} 8881} ποῦ Ὀ6 ον ]θα ; ποῦ Π6 Γ᾽ 58}}8]] 

{Π0ΥῪ Ὀ6 Ὀυγιοα; ΨΠΘΥῪ Β8Π8]1] ὈΘ 88 ἀυῃρ ὕρορ ὑμθ 

ἴδοϑ οὗ ὕΠ0 στουῃᾶ: διηαὰ ὑμοὺ 8}8]}] 6 οοηῃδϑυπηρα 

ὉΥ ὑπὸ βνγοσά, δηαὰ ΟΥ̓ ἔϑδιηϊηθ; δηῃᾶ ὑμοὶγῦ ΘΟ ΘΘΒ 

Β8Π.4}1 Ὀ6 ἰοοά ἔογ ὑπὸ ἔον]β οὗ ἤθᾶνϑῃ, δηᾶ ἴογ 86 

Ὀοδϑίβ οὗ ὑῃθ θαυ. 

Δ Ἠοῦ. ἀεαΐἐῪϑ τὰ δίοκηιοδδε. 
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δ ἐδ ἰοίαξεηο ραγέ τη, οὐδεν ἰδ ἀοηιοδίζο δογγοιῦϑ ΟΥ̓ 
ἰδὲ ἀοηιοδίϊο 7οψ8 οὐ ἦ᾽λδ ροορῖίε: [οὐ α ἔἕηϊδ ἐδ 
οοηης ἴηι, υϑὐϊοΐ ἰδογο υυἱῖϊ δὲ πὸ ρίαοσε [ΟΥ̓ 

οὐδεν. 

δ ἘῸΓ ὑδμὺ8β Βαϊ Ὑδῆνοι, ΕἸ ΟΡ ποῦ ἰηΐο ὑῃ6 ΠουΒ6 

οὗ τοί," πο ΠΟΓ ὸ ὕο νγαὶ], ποίου Θοπ ἰβογαῦθ 

ὑῃοπὶ : [οὐ 1 βανὸ ψιδαγάνγῃ ΤῺ Ῥθδ06 ἔγομῃ 18 

ῬΘΟρΡΪΘ, βαϊΐῃ Ὑδνγθῦ, οὐ ΚΙΠαἼΘαΒ 8Πη6 οοι- 

Ρδβϑίοη. 5 Βούβ ρτοδῦ δηα β81:}8}} 8841} ἀϊθ ἱπ ὑδῖβ 

Ἰαπᾶ ; ΠΟΥ 8881] ποῦ Ὀ6 Ὀυγὶθα : ΠΟΘΙΌΒΘΡ 88}}8]} θη 

Ὑ7411 0 ὑβθιμ, ΠΟΥ ζ88}}: ὑπο Β  γ68, ΠΟΙ τδ 6 ὑμθηλ- 

ΒΟΙνοθ 0814 ἴοσ ὑμϑῖὰ Ὁ 7 ποι ΠΟΥ 8181} θη ὈΓΘΔΚ 

(Ὀγθ84) ἔογ ὕμβοῃι 1π τιουτηΐηρ, ὕο οομξοτῦ ὑῃθπὶ ἔου 

ὑμο ἀθδαᾶ ; ῃϑὶῦηοῦ 8181} τχϑθῃ σίὶνθ ὑὕμϑπὶ ὑμ6 οὔρ οὗ 

οομβοϊαύϊζοηῃ ἰο αὐ ηῖκ [ῸΣ ὑπο ὶγ ἔδύμογ ΟΥ ἴοσ ὑπο ὶγ 

Τοῦ". 8 Απᾶ ἰηΐο ὑμθ δουβθὸ οὗ ἔθαβύϊησ ὑδοὺ 

Β4]}Ὁ ποὺ Θηΐοῦ ἴο βιὺ νι ὕθθι, ὕο οδῦ δηά ἴο ἀγίηῖ. 

5 ἨΘΡ. οἵ δῆνγιϊ ογνίηρ, τὶ] ΔΙ] υβοη ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἴο {πο Ἰουὰ δἀηὰ 

Ῥἱογοίηρ; ογίϑα οὗ ατὶϑί τὶ τ ἰοἢ ἴῃ (π0 Εὐαϑὺ 6 ἀϑαῦ ἱβ Ὀϑυσα θα, 
Οἱ. Μαυὶκ ν. 38 (οὗ [9 ῥϑορὶϑ δββϑιῃ θα ἱπ ὑῃθ ἀϑαίῃ- ΟΠ ΘΓ 
οὗ Φαίγυδ᾽ ἀδυρσηῦθογ) ἀλαλάζοντας πολλά. 

θ Μασίκβ οὗ τωουζηΐηρ : 8600 Ὠουΐῦ. χίν. 1, Ατω. υἱῖὍδι' 10, Μ|ίο. 1. 
10, 16. χχίϊ. 12. 

9 ΤῊΘ δ]]υδβίοῃ 18 ὕο [86 οὐδύοτῃ, ϑοοογαϊηρ ἴο τ ῃϊοῦ, ἤθη 09 
Βεοὺ οὐὐόγϑαϊς οἱ τοῦ δὰ δυραϊασθά, [89 ἔγίθη δ οὗ ὑῃ9 τιοῦγηθγε 

ψουϊὰ οημάθανους ἴο οομχίοσὺ ἔἤθηλ, δπὰ ἱπάυοθ ἔμογα ἴο ἔδϊκθ 

ἔοοά (ςξ. 2 βδχμ. 1. 3δ, χὶὶ. 17). Ἐοοά ραγίδικϑῃ οὗ ἱπ ὑπῖ8 νὰν 
788 ὁ ὑποΐϑϑα,᾽ Οἡ δοοουηῦ οὗ {Π6 ταουγῆθγα πανίηρ Ὀθθη ἐῃ οἷοθ9 
Ῥγοχίπιὶν ἴο 8 ΟΟΥ̓́ΡΘΘ: οὗ, ὑπ δ᾽ ]υδίομβ ἰῃ ὨὈσϑιυΐ. χχνί. 14; 
Ηοϑ. ἰχ. 4; ΕΖ, χχὶν. 17. 
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9 ΕῸΓ (πὰ Βαϊ ἢ ὙΔανΘα οὗ μοβίβ, ὑμ9 αοἄ οὗ Ιϑγδθὶ 

ΒΟΒΟΙΑ, 1 8δπὶ πιακίηρ ὕο οϑᾶβθ οαὖ οὗ ὑδμὶβ ΡὈΪδ0θ, 

βϑἔοσθ γΟῸΣΓ ουϑβ δη4 ἴῃ ὙΟῸΓ ἀδυβ, ὕὑμθ ψοΐοθ οὗ 

ταἰσί δηά ἐῃθ σοΐοο οὐ ρίϑάποββ, ὑπὸ νοΐοϑ οὗ ὑδθ 

τί ἀθστοοῖὰ δηᾶ ἄλι6 νοΐϊοϑ οὗ ὑμθ ὑτίάϑ. 

Το γοαϑοπ [οὐ ἰΐε86 ἰξγοαεπιοά }ιάρεοπιεηίδ 18. ἰδὲ 

ρεοορίθ᾽8 Ἰάοϊαΐγψ. 

10 Απᾶ ἰὑ 5881} οοπιθ ἤο Ῥϑβ8, ψβθῃ ὑδβου βμδ]ῦ 

ἄθοϊασθ απίο ὑμὶβ ὑῬθορὶθ 81} ὕμοβθ ψογάβ, δῃᾷ ὑΠΘΥ 

Β81] Β8Ὲὺ υπίο ποθ, " Υμογοίοστθ δύῃ Ὑδῆνθῃ 

ῬΓΟΠΟυΠΟΘΑ͂ 81} ὑμι18 στοαῦ 61} δρδϊπδὺ 8 1 οὐ ταῦ 

Ϊἰβ ΟΡ ἰηἰψυϊν, οΥ ψιδὺῦ ἰβ ΟἿ βὶπ, βογ ον ῦ Β Ὑ70 

μᾶνθ βἰηπρὰ δραϊπβὺ Ὑδανθῃ οὐγ αοα 3 11 ὑπμαῦ 

ἴμοὰ Βα] ὺ βᾶὺ υπΐο ὑμοῖη, “Βοοϑβθ γοὺγ ἔδύμουβ 

δνθ ἔογβδϑθῃ πο, βδαιἢ Ὑδθνθα, δηα μᾶνὸ ψαὶκοα 

δου οὐμὸσ ροῦβ, 8)η4 βανθ βουνϑα ὕδϑθῃι,, δηα μδνθ 

ἩΟΙΒΕΪρροα μαι, Ὀυὺ τπ|ὸ ὑπον μᾶῦθ ἔογβδ ΚΘΗ, 

ΒΠα ΠΥ ΔῊ ὑπο μᾶγνὸ ποὺ Κορῦ; 13 δηα ψὲ μᾶγθ 

ἀοη6 61} πόσο ὑμδῃ ψΟῸΣ ἔδύμοιβ ; ἔογ, Ὀθῃο]ά, γθ 

ΑΚ ΘΥΘΙῪ ΟἿΘ δος ὕπο βύυ ΡΟ ΠΘ88 οὗ 18 δυ]] 

Βοασύ, 8ὸ ὑμδῦὺ γὸ βϑαγκθῃ ποῦ υηΐο πιθ.᾽ 18 ἀπά 

Ι νὶ}]} υτ] γουὺ ἔογί! ουὖ οἵ {πϊ8 Ἰαηᾶ ᾿ηἴο ὑδ6 ἰδπα 

ὑμδῦὺ γϑ ΚΗΟῪ πού, πο γὙὃὸ ΠΟΡ ὙΟῸΓ ἔδύῃο δ : 

δηα ὕΠ6Γ0 8}8}} γ βοῦνϑ οὔμογ ροῖβ ἀδὺ δηά ηἱρῃηῦ ; 

ἴοῦ 1 ψ}}} σταηῦ γοὺὰ πο ἔδνουγ. 
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ΑΙ γγοηιῖδε οὐ εὐἱήηναία γτοδίογαξί οΉ. 

ὙἼΠ6 ὕνο ἔο]ονίηρ νϑῦβοθ ΓΘΟῸΡ (ἢ 8] ρῃῦ νογθαὶ] 
αΣἔθγθη 68) ἴῃ χχὶϊ. 7, 8, ΏΘΓΘ ὑπον ἔοσμι ἃ ϑυϊῦθ}]6 οἱοθθ 
ἴο ὑπ ῥγϑοθάϊηρ ργορῆθον. Τὺ ἰβ μαράϊν ροββί]θ ὑμαῦ ὑμον 
οδῃ ἤᾶνθ οὔίρί ηδ}}]ν βίοοα ἤθγο αὖ 8]}; ἴοσ ὑπ6 οοηὐοχῦ, 
Οἡ Ὀούῃ βἰάθβ, σοϊαύθ ἴο συ απ Β δρργοδοῃΐηρ οχὶϊθ, δπὰ 
νυ. 16-18 οοῃὕϊηπιθ {Π6 1π6 οὗ ὑπουρῆν οὗ υν. 10-18. 

14 Ὑπογοίοσθ, Ὀθμοϊά, ὑμ6 ἄδυβ δῖ οομπχηρ, βδίἢ 

ὙδΏν ΘΗ, ὑμαῦύ Ὁ 5141} ΠΟ Το Ὀ6 Βαϊ, “Α8 Ὑδῃνθῃ 

᾿νοῦ, σοι Ὀσουρῃῦ ἃρ ὕμ6 Ομ] σθη οὗ [βγϑθὶ ουὖὺ 

οὗ ὑμ6 Ἰαπᾶα οὗ Εσγρύὺ᾽ ; 16 θυὺ, Α5 ὙΔΌνΘΙ Πἰνϑίμ, 

ΒΟ} Ὀτουρμῦ ὉΡ ὑμ6 οὨΣ]άγθη οὗ [βγ86] ἔγομπι ἢ 

πο οουηΐτυ, δηα ἔγομι 811 {86 οουῃύγθβ τ ΌΠΟΓ 

Β6 δα αἀτίνθῃ ὑβϑῖα ᾽: δηα 1 τ! }]} Ὀγίηρ ὑμοπὶ ῬδὸκΚ 

Ιηἴο ὑμὶν ἰαπα ὑμαῦ 1 ραν υηΐο ὑμὶν ἔβύῃθιβ. 

Τε [α͵6 ιυλτοδ, γα ἴοηρ ιυἱῖϊ ουεγίαξεε ἐδ γρεορἴο. 

(Οομυϊηυδύίοη οὗ υν. 10-]13.) 

16 ΒΘΒοΪ]ά, 1 νψ}}} βοῃα σϑην ἤβῃοσβ, βδὶ ἢ ὙΔΏΘΆ, 

δῃα ὑδον 5881} β88 ὑμοπὶ; δπά δἔαοσνασα 1 σ]}} 

ΒΟ ΠΙΒΩΥ Βυηΐοιβ, δηα μου 8881} υπὺ ὑμθπὶ, 

ἔτοτα ΘΥ̓ΘΥῪ τηουηὐδίη, 8η4α ἔτοσῃ θυ σῪ 1], δηα ουὖ 

οὗ ὑ86 ΟΠ ΚΒ οὗ ὑὴθ σόοκβ. 17 ΕῸΓ τὴ]η6 ΘΥΘΒ ΔΙῸ 

ὍΡΟΙ 8411 ὑῃθ" γαγβ : ὑμον δῖο ποὺ δΪα ἔτοπι ΤΩ 

δοθ, ποῦμου ἰἴβ ὑμπϑὶγ ἰπαυ ν ΘΟΠΟΘΔΙΘα ἔγουα Τ]}Θ 
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ΘΥοΒ. 18 Αῃμὰᾶ 51 ψ}}} γϑοοωρθῃβο ὑμϑῖγ ἱπίαυϊίγ δηὰ 

ὑμὶν 810 ἀου]ο; Ὀθοδῦβο ὑμοὺ ἢδνθ ροϊ]υΐθα τὴν 

Ιαπα τεῦ ὑπὸ ἀθδα Ὀοαϊ68 οὗ ὑμοῖν ἀδύθδίβ]θ ὑπίηρβ," 

δὴ δᾶνο ΗἸ]Θα πΐηθ ἱπῃουύδηοθ πὶ ὑπο" δθομλη- 

8 ]ΟΏΒ. 

Υγαδιυοΐ, 8 ἐξα γγορῪοί,8 ἦορε απά δἰγεησίἑ ; απάὰ ἐδ 
ἔΐηνο ιὐἱῖϊ οοηιο ιυλεη Η6 ιυἱῖϊ δ τοσορτυϊζοί, ουθη, 

ὃν ἰδ6 λοαίλοη, αϑ ἰδ ἔγια αοά. Μεαπιυλῖϊο 
εωμσαΐ, υυἱῖϊ δὲ ἰαισῆέ ὃν γαλινοῖ,, ιυῆο 

ἐξ ἰ6 ἰδαΐ ἰζεν ἤαυε το)οοίοά. 

19 0 ὙδΕν ΘΙ, ΤῺ βίγοηρσίμβ δηα τὴν βίγοηρβοὶά, 

Δα ΠΥ τοΐυρθο ἰῃ (ῃθ ἀδὺ οἵ ὑγοῦθ]ο, υηὔο ὑδθθ 

8881} πδύϊοῃϑ ΘΟ 6 ἔγοσῃ 86 Θη68 οὗ μο ϑαγίῃ, δηὰ 

88.411} ΒΑΥ, “ΟἾΪΥ [168 δνθ ΟΌΓ ἔαύδοσβ ἱῃμοσ θα ; 

ΟΥ̓́ΘΏ νΔΗΪΥ, δὰ ὑπῖηρθ διοηρ ὙὙΏΪΟΒ ὑποῖθ ἰδ 

ΠΟΠΘ ὑμαὺ ῥγοῆίοίμβ.᾽ 5 30 ΚΒμου!ᾶ 8. Ιδῃ τ Κθ ροαΒ 

αηΐο Εἰ ΠΊΒ61, ψ ΒΟ γοῦ ΓΘ πο ροῦβ ὃ 31 ὙΠουθίοσο, 

ὈΘΠοΟΪά, 1 “111 οαυβο ὑμθπὶ ὑο Κηονν, ὑμ1]8 ομοθ {11} 

Ι οϑυβο ὑβοῆλ ο ΚΗΟΥ͂ τη Πδπα δηᾶ τὴν τηϊρῃῦ ; 

δια 80 Υ 88118}} Κποὺνν ὑμδῦ ΤῊ ὭδΙὴΘ ἰΒ ὙΔΕΎΘΒ. 

6 ο ἢορύ. Τὴ ΗοΡ. ἰοχὺ δβ 3 γδὲ, σοῦ τηυδῦ τωθϑῃ, 
Ῥοΐοσο {ῃ9 τοβίοσθαἠοηυ ὑσοσηϊβοα ἰῃ νυ. 14, 16. Βυΐ {9 νογὰ 
Βαστωοηίσοα Ὀθαν τὶ ὑπὸ ὑμπουρηῃύ οὗ συν. 17, 18; δῃηὰ τηοθύ 

ΡΓΟΌΘΟΙΝ ἰὺ ἰΒ ἃ μίοθθβ, δι ἀϑὰ δος υὑν. 14, 1ὅ σγοσθὸ ἱῃϑοσίϑα ἰῃ 

ὉΠοΐν Ὀγϑθϑηῦ ὈΪ809. 
Ὁ 1.9. οὗ ὑποὶγ 4.015 (Θθ0 οἱ ἰν. 1 ; διῃά οἴ. νἱΐ. 80), οοα]]οὰ " ἀοδὰ 

Ὀοά θβ᾿ ἱπ οοηὐοτηρῦ (οὗ. ἴον. χχνΐ. 30). 
Βεοῦ, 118, 11,1 Βαιμ χιϊ. 21, 1β. χὶῖν. 9, 10. 
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͵ἢωααλ᾽θ δίη. ἐδ ἡημοϊνοίς ; απαᾶ ιοἱΐ δε [οΠοιοοά ὃν 
οοπάτση ρυπὶδηηιοηξ. 

ΧΥΙ. 1 ΤΏο β'η οὗ δυάδῃ 15 τι θη τ] ἃ Ρθα 

οὗ ἴσο," δῃὰ τῖῦῃ ὑῃο ροϊπῦὺ οὗ ἃ αἰϊδιηοπά : ἰὺ ἰβ 

ατανθ ὌΡΟΩ πο ὑδοϊθὺ οὗ ὑπο ὶν Βοασγί, δῃᾶὰ ὕροῦ 

(ὴθ ΒΟΙΏΒ οὗ ὑμοὶτν 4] 8178 .9. 3 θη ὑῃ6 Ὁ ΟὨ] ΓΘ ἢ 

ΤΟΙΊΘΙΌΘΡ ὕπο δ᾽ύασβ δηῃα ὑΠ0 1 Αββόσιτμη)ηδ Ὁν ὑῃθ 

ΒΓΔ ἰγθθθὴ ὉὩΡΟῚ ὑπο πἰρῃ 81115.1 80 τὴν 

5 ὕοοὰ ἴον ἱποίαδίῃηρ ἱπάθ1}10]6 ομδγβούθσβ οἡ δαγὰ βυγίδϑοϑβδ : 
αἵ. Φοῦ χίχ. 24. 

ν δο βορί. Το ΗθΌ. ὑοχὺ δ85, ΨψΟΌΡ. 
4 ὕροη ΜὨΪϊοΝ, ἰῃ χἰϊύθθ οὗ δἰοῃϑγαθηῦ, βοσὴθ οὗ [μ9 Ὀϊ]οοὰ ττῶ8 

Ρρυν (ἴον. ἱν. , 18, 2δ, οἴο.).. Βυῦ θτθ ον 81:6 ζορχγοθοη θὰ 
88 Ρο]]υύθα ὉΥν ὑδ9 Ὀ]οοὰ οὗ ἰἀοϊαύζουβ Ββδογίβοθα. 

ἃ ΤῊοὁ “"Αδῃπόγαῃ ᾿ νψὰϑ 8 σουρῃγ- θσσ ποοάθῃ ΡοΪθ,---ΓΟΡρτο- 
δοηιϊίηρ, ἰὃ ἰδ ῬΣΟΌΘΌΪΟο, ἃ βαογϑαὰ {199,---οἷαη θα Ὀοαὶὰθ ὃὲὶ δἰίαγ, 
δηα οοηὐθτηηθα ΌΥ 16 δρί γί γ-ταϊη θα Ιαγϑϑ θα ὁ δοοουπῦ 
οὗ 16 Ὠοδίμθη δαθοαίδίϊοῃβ : θ00 Εχ. χχχὶν. 18, Ὀϑυῦ. χὶΐ. 8, χνὶ- 
21, 1 Ἰζίημε χὶν. 1ὅ, 23, ῶ Κίηρ χχὶ. 8, 7, οὔο. 

4 Οἴδϑῃ αἰϊυάοα ἴο 868 ρΐδοϑα οἵ ἰάἀοϊαίσουβ σχίϊθε : Ὠσϑυΐ. χὶϊ, 
ὦ. 1 Κίηρη χὶν. 28, ὅοὁΓ. ἱΐ. 20, ἰδ. 6, 18, οὐοα. 

ὁ ΤΏ τηδδηΐῃρ ἰβ δυρροποὰ ἴο Ὀ6 (Οτγαΐ), τβϑῃ ὑποὶρ ΟὨΣ] άγϑει, 
Ὀοδίαθ ΘΟ Ὺ βργοδαϊης Σ90, δηα ΘΥΘΥῪ ἰχἢ ἢ1]], γϑσωθσωθοσ ὑῃ9 
Δία δηὰ Αδῃόγίισω, Ὁ το ὑμοὶρ ζαῦμοσγα εἰπηθά : ἐδπὶθ ἰβ 
ονίάϑηοο ΠΟῪ ἀθθοὶν δθρστανϑη ὕὉροη ὑπ ποϑγὺ οὗ [δ πδίΐοῃ ἰΐδ 
ἷῃ ἰδ. Βυῦ [Π6 Θ0η86 ἴπυ8β οὐὐδίηθα ἰἱβ ἔογοϑα. ἘΚοϑὲὶ γϑηάθζο : 
46 (0890) ὑλίεϊς οὗ ὑμοὶν ΟὨὐάγϑη, (θο ὑμοῪ ὑμίηϊς οἵ) ἐμοὶγ αἰίδζα, 
οϑο. ὍΠΟΥ Δῖὸ 88 ἀονοίοα ἰο ἔδπϑιὰ 86 ἴο ὑποὲὶρ οὐ οἰ] άγθ : 
δυὺ ὑλὲδ τϑαυΐδοθ σοσΘ ὕὅο ὉΘ ΒυΡΡ ἰοὰ ὥλδε ἱα ἰορὶεἰπαῦθ. Ἰμοῖο 
ταυδῦ ὍΘ ΒΟΙΩΘ ΘΣΤῸΡ ἰῃ ἐδ) ἰοχὺ, ἐμβουρῆ ὸ οδῃποῦ ὈΘ δὺ9 ΘΧΘΟΙΥ 

ἭΠΟΙΘ ἰὺ ᾿ἰθα. τα (τὴν τοσὰ ΟΟΓῺ1}} ρτθ66) ΘΌρροθοα ἐμπιδὲ 

Αελένέηι, αὐτὸ ἃ ρἷοαβ, δά ἀοὰ ὮΥ ἃ ἰαΐοσς ποιὰ, ἴο ἐἸ]υσίσαῖο ποιν 
ἰηνοίοχανο [δγϑοὶ᾿ 8 αἱῃ τωυσὶ μανθ Ὀθϑὰ ἱξ ὀνϑὰ μϑηθζδεξουβ ᾿ἰνίησ 
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Ἰηουηΐδίη ἴῃ ὑμ6 614,5 ἢν βυδβίδῃοθ δηα 41]} (δγ 

ἈΥθαβυτοβ 1 11 σίνθ ἔοὺγ 8ἃ 8Ρ011, δῃὰ ὑδγν Ὠίρῃ 

ΡΙδοθβθ, Ὀθοδυβο οὗ βίῃ, ὑβγουρηουῦ 8411 (ἢ γ Ὀογάοθσβ. 

4 Απά δου δ8Βῃα])υὺ νὶμάτανν ὑπο Βαμα ἔγοσαν ὑμὶηθ 

Βουϊίαρθο ὑμαῦ 1 ζᾶνθ (ἢθ9; 8η4 1 Μ}}}} τῆ κο ὕμθο ο 

ΒΟΙ͂νΘ ὑ8 16 ΘΏΘΙἶθ8 ἴῃ ὑδο ἰδπα ψ ῖο ἢ μου Κηονγοδϑὺ 

ποῦ : ἴοῦ γὸ ἤδᾶνθ Κἰπαϊθα ἃ. ἢγθ ἱπ ΓΪ]η0 ΔΗΡΘΓ, 

ὙΠ Οἢ 5}}84}} ὈΌΓΗ ῸΣ ΘΥΘΣ.3 

1 ἐδ υἰιϑδοῖο88 ἰο ἰγιιδέ ἴῃ, πιαπ : Ὑαλιυοΐ, ἰο ἰΐοδο ιυἦο 

ρμξ ἰλοῖγ ἔγιιϑέ η Ηΐηι απαὰ αοἱ τἱρλίοοιδῖνψ 
(υν. 9-1}), 8 ἐδε 8οῖἷε ϑοιιῦοο οὗ δίγεηρίλ 

ἄη, ἰδὲ δοι οὐ ἱγοιιδῖο. 

δ ΤΏυ5 βαιΐἢῃ ὙδηνΘἢ : Οὐγβοα ἰβ 0ῃ6 ἵδη ἰπμδῦὺ 

Ἰοηρ αἰογσσασαβ 80}}} ὑπουρῦ οὗ ὑποὶν ἔαύμοσβ᾽ ἰἀοϊδύγίοβ : [ἢ (Ὠϊδ 
νίονν 6 δάἀορίοά, ὑπὸ οτἱρχίηδὶ ραββαρθ τν1}} συ η--- 
ΤᾺε οἵῃ οὐ ὕμασαΐ ἐδ υνϑξοη, ιοἱέδ, α Ῥέη οὐ ἵγοι, 

ἩΩδ ἰδ6 ροΐπὲ οἱ α ἀταπιοπα ἐδ ἱὲ σγαύυεη τροη ἧς ἰαδὶεὲ οἱ ἐδλεὶν 

ὕγοη ἰδδ λον οἱ ἰδλεὶγ αἱέαγϑ, ὠρορ [εὐε7ν] δργεασέηρ γε, 
ὕγοι δε Ῥϑρἡ 4119, ἐἰδό νιουπίαΐπϑ ἐπ ἰἧά Πεϊὰ (θ006 ὑπο ἡρχὺ 

ποῖθ.) 
δ 16 {0 ἰοχύ ἱβ οοζτϑοῦ, ἃ ἀοεϊρηδίίοη οὗ ϑογυβδίϑσγω (οἴ. χχίὶ. 

13). Βυΐῦ [ὴ90 ἀοαϊχηδίίοη ἱβ ἃ ΨΟΥῪ βίγαωσθ οὔθ, ϑηὰ Ῥοσθδρθ 
ὑη9 τοσάβ, ροϊηϊθα 8ο 88 ὕο σωϑϑῃ ὑ ὕ9 τηουῃΐθίηβ ἰῃ [Π6 Βοϊὰ 
(εἴ. χιὶ!. 27 “οῃ ὃὍδθ Ὠ11|6 ἱῃ ὑπ9 8014), βΒῃου]α 6 αὐδομοά ἴο [9 

Θηά οὗ νυ. 2: 8600 ἤὍδο ᾿Ἰαδῦ ποίθ.) 

» ΗἨϑοῦ. ἐεέ ἐδν λαπὰ [αἱ (οΥ ἀγ0Ὸ}) γον : 8600 Εἶχ. χχὶϊ. 11 (ΕΨΜ.), 
Ὀουΐ. χν. 2, 8. ΤΏΘ τϑηὰ. ἱσαρ] θα 8 σμϑηρθ οὗ ὕτο ἰούΐοσβ (71) 
ἴον 31) : “ὀνϑα οἵ ὑυϑοὶ (Ε).) 18 δὰ ἱταροθαὶ ]θ σϑηάοείηρ οὗ 
2 ; ΠΟΥ ἄοοβ Ὁ τωϑδϑῃ ἴο " ἀϊδοοπύϊηυθ.᾽ 

9 Ῥυ. 8 (ἔτοτω "Ὧν δυδδίθηοθ᾽), 4 (ἔγοτὰ "διὰ 1 νὑ}} σωδκο") 
8ῖἴ9 ποϑυὶν ἰάθη ἐς] τὶ χν. 13, 14. 
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ὑγυθρίοι ἢ 'ἴπὰ ἤδη, δηα τ᾿δκοίῃ θῇ 8 δύ, ὑυΐ 

γοθΘ μοαὺ ἔγοῃ Ὑδῆνγοῃ ὑυγηθίμ δδ4θ. 56 

ΒΠ411 Ὀ6 Κ ἃ ᾿ΠΠΡΟΡ ὑγθθν ἰῃ 086 βίθρρο, δηᾶ 

5181} ποὺ 8006 θη ροοα οοτμϑίῃ ; Ὀυῦ 6 888]}]} 

᾿Πη8010 Ῥδομοα ρ]δοθθ ἰπ ὑδθ ὙΘΓΏΘΒΒ, 8. 88] 

απ δηᾶα ηοῦ ἱῃῃδθ θα. 

1 ΒΙ]οββοα ἰβ {86 ᾿ῆδηῃ ὑμαῦὺ ἰγυβίοι ἢ ἰῃπ ὙΔΏνΘὮ, 

δηα σψοθο οοηῆάδθηοο Ὑδανθῃ ἰΒβ.Ό6. 8 ΗΘ 884]1 Ὀθ 

88 ἃ ἴγ90 ρμἰδηΐθα ὈΥ ὑμὸ ναύϑεβ, δῃὰ ὑμδὺ βὑγούομοίῃ 

ουὔὖ [8 τοοία ὕο {π60 βίγϑδῃι, 8η6α ἢθ 5888]} πού ἔϑαγν 

ψ Ώ6η ἢοδῦ οομηοίῃ, Ὀυὺ 18 Ἰθαΐ 8881} Ὀ6 βργϑδαϊΐηρ ; 

8δηα ἴῃ {86 γοδϑῦ οὗ ἀτουσῃῦ ἢθ 588}} ποῦ Ὀ6 ΔΗΧΊΟΙΒ, 

ΠΟΙΓΒΟΥ 8}8}} ἢἣθ οϑδδθ ἔγοπι υἱϑι ἀϊηρ ἔγαϊν. 5 ΤῊΘ 

μροδγὺ ἰβ ἀϑοοὶὑἔ] δῦονθ 8411 ὑβίηρβ, δηα 1ὑ 15. ἀθϑρογ- 

δύθ]ν βίοκ : γγῶῆο οδῃ Κπον ἰὑ ὁ 101 ὙΔΉΜΘὮ ΒΘΆΓΟΒ 

(ἢ Ὠθασύ, 8η6 {ΥΥὙ 86 ΤΘΪΠΒ ; δηᾶὰ ρῖνο ὑπο ΘΥΘΣῪ 

ΙΏ8η ϑΟΟΟΓαΐηρ ἤο 8 ΨΑΥΒ, δοοογαϊηρ ὕο ὕπο ἔσυϊ 

οὗ Πῖβ ἀοίηρθΒ. 11 (Κ6) ἃ ραγίγιἀρὸ ὑμδῦὺ σαύμογθ 

(γουηρ) νβΐοι 880 Βαύῃ ποὺ Ὀγουρηύ ἔογύ,5 18. ἢθ 

δ ῬΙΟΡΘΡΟΪΥ ὑπο ἀναγ ᾿ὉΠΡΟΡ ἴγϑθ, σῆοθο ρἱοοαν, βίυπίθα 
δΡΌΘΘγθηοθ, ἢ ἰἴθ Ιθανθβ οἔύϑη ογορρϑα οἷοθο ὉῪ νὰ ροδῖα, 
σπουϊὰ ν6}} βυὶϊν [Π0 οοτηραγίβοηῃ (Τγϑύσαη, Ναί. Η δί. οἱ ἐδ 
Βίδῖε, ». 358). 

ν βο δορύ. υϊα. Το ΗθΌ. ἰοχῦ, 88 ροϊηὐθα, 88, δλαϊ "οὲ δέε. 

ὁ ΑἸ]υάΐηρ, ἰδ ἰθΒ θυρροδοά, ἴο ἃ Ῥορυϊδνρ Ρο]ἱοῦ (αγίβίρ Ῥϑῦπδρθ 
ουὐὺὐ οὗ [7ΠπΠ0 υπυδυδιν ἰδῦρθ πυροῦ οὗ ορρα ἰαϊὰ ΌΥ 10) ὑπαὶ {Π9 
ρασίγιἀμο Ὀγοοάϑα ου ορϑβ νοι γογθ πού ἐΐβ οσσ : 9 γουπρ 
Ὀὐνὰβ βδοοὴ ἔογθαϊεθο ὑδποὶρ ἔαϊβο τηούπου, δῃὰ θὸ ἀοϑθβ τυϑϑ]ἐῇ ἱἐΐδ 

υπ͵υθὺ Ῥόβϑοθθοῦ. ΟΥ ρογῆδβρβ {π9 σψόογὰβ βῃουϊὰ Ὀ6 τοπάογοά, 
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ὑμαῦ σούξοί Το μθ8, Ὀαὺ ποὺ ὈῪ τὶρῃῦ : ἴῃ ὑπο ταυϊαβὺ 

οὗ ἷβ ἄδγβ ἢθ 888}} ἰθᾶνο ὑδϑιη, δῃᾶ δὺ ἢἷβ ϑῃᾶ Βθ 

81.811} Ὀ6 8 ἔοο!. 13 Α ρ]οσγίουβ ὑβγοηθ, οὐ ἰρὴ [τοτὲ 

{86 ὈΘρΠηΙηρ,, ἰβ ὕη6 ΡΪδοθ οὗ ΟΟὗῦ βδηούυδσυ ἢ 150 

ὙδΔΏνΘΙ, ὑμ86 ὨορΘ οὗ β.ϑθ], 811 ὑμδὺ ἔοσβδο ὑῃθ6 

Β1411 Ὀ6 ρυῦ ὕο Βδιηθ; ὑδοὺ ὑμδὺ ὕυγῃ δα 6 ἔγομι 

{θοῦ 8}}4}} Ὀ6 τυεϊυῦθῃ οἱ ὑμ0 ϑαγίῃ,. Ὀθοϑιβο ὑπο ῦ 

Βδγθ ἔογβαοη Ὑδανθα, ὑμ6 ἐοαηΐαὶπ οὗ βρτγίηρίηρ 
γναύοσβ. ἃ 

7Τὴε γγορδεῖ ργαψϑ ἰο ὃδ αοϊτυογοῦ ἔγοπι ἰΐοϑα ιὐἦο 
ἑαυ απα γεγϑεοέε ᾿έηι. 

14 Ἠρ8] 1η6, ὙδΔῆνθΙ, δηα 1 8}}4}1} θ6 μοαϊϑᾶ ; βδύθ 

Π1Θ, 8ηα 1 85}}8}} Ὀ6 βανϑά : ἔοῦ ὕμοι δεὺ ΠΥ Ὀ͵ΓδΙβ6. 

16 ΒΘΒΟΪά, 6} βᾶ.ὺ υπΐο τηθ, “ Βοῖθ ἰβ 86 σψοσγὰ 

ἐκαὲ Ἀεαρειδ, ἑοσείδεν (ο,α5), δι ἀοιΐ, τιοὲ δγέηρ 7ογιὮ (γουπρ)--- ἢ 
Δ᾽] υδίοῃ ὕο ὑῃ9 Ιαγρὸ υταδοῦ οὗ ομμβ ἰαἱὰ ὉΥ ὕπο ραγύσίἀζο, τ ῃ] ἢ 
δΙΘ ΘαρΌΣΪΥ βουρηῦ ἴον ΌΥ ὑπ Ατδὺθ δ ἔοοά, βο ὑπαὺ ὑπὸ Ὀϊγὰ 
οὔδϑῃ πδύοπου πὸ γουηρς (Τυϊδίσαμι, ΝΗ͂Β. ἡ. 224 [.). 

8.1.6. 6 Ὑ|] βῆονν Ὠΐεηβοὶἑ ἴο Ὀ6 τυόγαν δηα βρίγ αν 
ὈΙπαοὰ (ἐπ ννοστὰ ἀοοϑβϑ ποῦ στηϑδῃ " ἔοοϊ ᾿ ἢ δῇ ἰπ θ]] θοῦ δὶ ΒΘΗΒΘ : 
809 [80 φἰοδβασγυ ἴῃ ὑπὸ Ὑτίογ Β Ῥαγαϊεῖ Ῥδαΐίεν, ἡ. 467). 

5 δο γυδσ. Ταῦγχα. Τηὸ ΗθΡ. ἰθχὺ 88, πς (οὔθ Ἰούνος ἀγσορρϑὰ 
οὔ). 

51.0. ( ὑπὸ ἰοχὺ ἰβ οοσγϑοῦ) οὐ δ βοζξὺ 80} ἔγοσαῃα ὑο ἢ 
ἐποὶρ πϑπλθθ Ὑ01}} ϑοοῦ Ὀ0 ΟὈΪογαῖθα. Βυΐ πο οχργθεδίοσι ἰ8 8 
Βίγαωρο οὔθ, δηὰ {πο ἰοχὺ 18 ορϑῃ ἴο δβυδρίοίοῃ. Ρ]δυβὶ]θ 
θιηθηἀδύϊοημβ ἀγὸ (Εἰννα! ἃ, Οοσγῃ!}, Ὀυ ἢ πὶ), ὁ ὑπον ὑπδὺ ὑσγῃ δϑὶἀθ 
ἔγοσω ὕπο0 ἱπ ὑπο ἰαπα δλαΐϊΐ δὲ ὁγοιιρὴέ ἰο οοπίωδίοη,, ἀπὰ (Οἰ96- 
ΒΟΌΣΘΟΝθ), ὁ πον ὑπαῦ ὑυγη δαίὰθ ἔσοσα ὕδοθ δλαϊξ δὲ ομέ οὔ ἴτγοηι 

ἐδλε οαγιλ ̓  (ῬΒ. χχχὶν. 17). 
4 1,9. Θνογ-ἔγοβ δηὰ Ὡθνοσ- ἰδ ηρ. ΟἿ 1.. 18. 



1Ο2 ΤΕΚΕΜΙΑΗ 

οὗ ὙΔΕνΘὮ 8 Ἰοὺ 10 ΘΟΟΙΏΘ, ὈΓΔΥ. 156ΑΒ ἴοῦ τωϑ, 1 

αν ποῦ μαβίθηϑα ἔγοιῃ Ὀθίηρ ἃ ββορβοσαῦ δὔύογ 

{ἢθ6 ; ΠΟΙΠΟΓ ᾶνο 1 αἀοθίγθά {86 νοοῖ] ἀδῪ ; ἕλοι 

Κηονγγοϑῦ: ὑμδαῦ ψο οαὴθ οὔὖὖὺ οὗ ΤΥ ἱρΡ8 ν88 

ῬὈοέοσο δγ ἔδοθ 17 Β6 ποῦ ἃ (οϑῦβθ οὗ) αἰβπηδὺ 
Ὁπΐο 16: ἴδοι δῦ ΤΥ τοΐαρο ἴῃ (ἢ ἀδΥ οἱ 60]]. 

18 1.οὺ ὑβοὴ Ὀ6 ρυῦΐ ο Ββῆδϑιηθ ὑμδὺ ρογβοουΐθ 126, 

Ῥυὺ ᾿Ιοῦ ποὺ τὸ Ὀ6 ρυῦ ἰο Βηϑπιθ: ἰοὺ ἐΐοηι Ὀ6 α18- 

Ἰηδυοα, Ὀαὺ ἰοῦ ποῦ η6 Ὀ6 αἰβυηαγϑαᾶ : Ὀσίηρ ὉΡοη 

ὉΠ θπὶ 086 ἀδΥ οὗ 601}, δπα ἀοδύγου ὑμθηὶ τὶ ἀουῦ]θ 

ἀοδίγαυούϊοη.ἀ 

5 1 τΓ00 ἰδυπύϊηρσ αὐυοσδίΐοῃ, οὗ. 864. ν. 19, Εχοῖϊς. χιὶ. 22. 
Ὁ ΕἸ. ἴοσς ἃ ρνορδλεί--- δὴ δρριίϊοαύίοη ἢ ἄἀοθα ποὺ οὁσοὺγ 

οἰἴϑουοσθ. Οἰοθοργθοοηῦ, Ὀυμπι, δὰ Οὐσγῃ}}}, νοσδὶ σὴν ΟἿΘ 
ποτὰ (σἱὰ Δα. ϑ'γιωμ.) αἰ θγθην, τοδά, 1 δαυε ποὲ δαδίεηποα 
αἤεν ἰδ εε δεοαιιδὲ οἱ ευϊΐ, ἰ.6.,.17 ὰνθ ποῦ τυ αἔύθγ ὑἢ)690, ἱτπιροτίυη- 
ἱπσ [90 ὕο Ὀτίπα οὐ [η9 ον]} ἀδν : ὑπ οἴδυβθ ψ1}1} [μθὴ Ὀ6 Ρϑγβ]]οὶ 
τ ὑῃ6 ζο] ον ΟΠΘ. 

5. 291. ῥγοίϑεϊθ ὑπαὺ ἢθ 88 ποὺ βῃγυη ἔγοτῃ ζο] ον ὙΔΉΘἢ 
88 8 ΡῬΓορἤϑοῦ, Οὐ δῃηπουποθα ὅπ ἀδὺ οὗ ψοθ, Ὀθοδυθθ (88 ἢ 18 
Θηθηχίθα ἀθοϊαγϑα) μ9 ἀσείγοὰ ἰὃ : Ὑδῆνθῃ ἄποισα ἰαῦὺ ἢθ ἱἰ5 

Βρϑδκίηρ ἴδο ὑσαΐῃ ; ΨὮΥ, ὕπθη, βῃουὰ Ἠθ δρϑρδπάοῃ κἰπὶ ἴο Ηἰβ 
ἴοσϑ 

ἃ ἨθΡ. διεαΐ ἰΐδοηι υἱδδι α ἀοιιδίε δγοακέηρ : οἵ. οχ ἱν. θ. 



ΟΗΑΡΤΈΒ ΧΥΙΙ. 19-27. 

Α. οχλογίαξίοη, ἰο οὔδογυε ἰδο ϑαδδαίῆ. 

19 ΤΉ. βδ]4 Ὑδῆτοῃ υηΐο πὴΘ: ὅἋο, δηὰ βίδπα 

ἴῃ ὑμ0 ρδύο οὗ ὑδθ οἰ] ἄσθη οὗ ὑΠ6 ῥϑορὶθ, ΒΘΥΘΌΥ 

{86 Κίηρβ οἵ υσδῇ οοτηθ ἱπ, δπα Ὀν ὑμθ ἡ ΒΙΟΒ ὑπο Ὺ 

ὅο ουὖῦ," δῃηά 1η 811 ὑμ0 χαύοϑ οὗ Φογυβδίθιαῃ ; 39 δῃὰ 

ΒΔΥ υπΐο μοι, Ηθδσ γὸ ὑμο πογὰ οὗ Ὑδανοι, γ9 

Κίηρβ οὗ Φυάσδῃ, δηᾶ 4}} υάδῃ, δῃά 411 ὑμὸ ἱπηῃδθϊῦ- 

δηΐβ οὗ Φογυβαίθα ὑμδῦὺ ϑηῦοσ ἴῃ ὈΥ̓͂ ὕμοβθθ ραϑΐθβ ; 

{808 Βαϊ Ὑδῆνϑι : ΤᾺΚΟ μοϑα ἰοῦ γουγβοῖνοβ, δῃὰ 

ὈΘΑΓ ΠΟ Ὀυγάθῃ ΟἹ ὕδο βδορδαίῃ δύ, ποῦ ὑγηρ ἰὖ 

ἴῃ. ὈΥῪ δ ρσαύΐοβ οὗ ΨΦογυβδίθιῃ ; 33 Ὠϑ 6 Γ᾽ ΟΔΣΤΥ ἔογίἢ 

ὃ Ὀυγάθη ουαὖ οὗ γοὺῦΓ Βουβοθ οὐ ὑβθ βαρρδαὺβ ἀδΥ, 

ΠοΙῦΠοΓ 40 γὸ δὴν ψόσξκ ; Ὀυὺ Βα]]ον γὸ ὑπο βδραὺῃ 

αν, 88 1 σοιητηδηᾶθα ψοὺγ ἔδύμοτβ ; 38 θαύ ὑΠ6Υ 

Ποδυ Κοηθα ποὺ, ποῦ ΠΟ. ἱπο]]η6α ὑπο οασ, Ὀυὺ πλδαθ0 

ΠΟΙΡ ΠΘῸΚ ΒΗΕῖ, ὑμαῦ 6 ταϊρῦ ποῦ θα, δὰ 

ΔΑ ραεῖοθ, ΔΡΡΑΓΘΏΟΥ (800 ΕΖοΙ. χὶΐν. 1, 3δ, χὶνὶ. 1α, 2) οἱΐδον 
[Π6 οὐόῦ οὗ 89 ἱπῆοσ χαΐϑ ομ πο Εἰαδῦ, Ὁν ποῦ {δ Κίηρβ 
οὗ Φυάδῇ ϑηὐοσοα δηὰ Ἰοΐζ {Π0 Τθγωρῖθ. 

ν 50, ομιδηρίηρ 8 Ἰἰοΐίον (ϑο0 Ὀϑαυΐ. ἰν. 1ὅ, Φοεῖίι. χχἱἱ. 11). ΤῊΘ 
ἰοχὶ Ὧδ68, ἰῃ. 
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ΤΟ4 ΤΕΕΕΜΙΑΗ 

τηὶρμῦ ποῦ τϑοοῖνθ ἱηβύγυούίζοη." 3. Απα ἰὑ 888]] 

ΘΟΙΠ1Θ ἴο ΡΔ88, “ἴ γοὸ αἰ] ρΟΉΟΥ ὨθΆγΚΘη ἀπΐο ΤΩ, Βαϊ ἢ 

ὙΔΏνΘΙ, ὕο Ὀσίηρ ἰῃ ἢ0 Ὀυγάθηῃ ὑπβγουρσῃ ὑμθ ραύθβ 

οὗ {18 οἱὐγ οὐ 89 βδοθαν ἄδν, Ὀυὺῦ ὕο 4 ]]ον ὑῃθ 

ΒΑ ας ἄδν, ἴο ἀο ἢο ψοῦκ ὑμόγοῃ ; 35 6 884] 

ὕμοσθ δηΐου ἰῇ ὈΥ͂ 86 ψαύθβ. οὗ ὑ818 οἷν Κίηρβ [8ηπα 

ῬΓΪΏΟΘ6Β]Ρ βιυὐηρ Ὁροὴ ὑπ ὑμγοηθ οὗ θανα, τἹάϊην 

'ἴῃ οἰϑυϊοίβ 8Πα ΟἹ ὨΟΙΕΘΒ, ΠΟΥ δηᾶ ὑπ6 γ ὈΓΪΠΟΘΒ, 

ὑπο θη οὗ ΨΦυάδῃ, δῃα ὑμὸ ἱηπδαθιδηίβ οὗ Φογυβδ- 

Ιθῆὶ : δηῃα ὑδὶ8β8 οἱὔν 88}84}} Ὀ6 ἱπηδὈϊ θα [ῸὉΓ ΘΟΥΘΓ. 

36 Απα {Π6ὺ 588}8}} οουὴθ ἔγοιῃ ὑδμθ οἱδθθ οἱ Φυσδῃ, 

διηα ἔτοχαῃ δ ρΡΪ]8Δ068 τουπᾶ δρουῦ Φογυβαίθμ, δηα ἔγοπι 

80 Ιδπα οὗ ΒΘη)διη, δηα ἴγοιῃ ὑδθ ον] δηά, δηὰ 

ἔτοτα ὕδο 81]}] οουμύσυ, δηα ἔγομι {86 δουΐῃ,4 Ὀτίηρ- 

ἱπῃσ Ὀυγτηὺ ΟΠΘΥΠρΒ, δα βδουῆοθβ, δηα οδ]δύϊοβ, 

8ηἋ ἔγδηκίποθηθβο, δη4 Ὀὑγίηρίηρ (Βϑουῆοθθ οἱ) 

5 Οὐ, οογγεοοίδοα. 8360 1ΐ. 80; διά οἷ. οῃ νὶ. 8. 
Ὁ ΤῸ Ὀγδοϊκοίθα σψοσὰβ ἃτθὸ ἤϑσθ ουὖῦ οὗ Ρίδοϑ : ᾿ Ῥτΐποοθ᾿ ὅ 

ψουὰ ποῦ Ὀ6 εἰὐύϊηρ οὐ ὑῃθ ὑϊσγοηθ, ΟΣ ἤδνθ “ὑπο ὈΓΐΏΟΘΒ ̓  
ἀπάογ ὑδθγα. ΤΉΟΥ τηυδβῦ Ὀθ 8 δα αιϊίίου, οἱάθν ὑπδη ὑῃθ ϑορύ., 
νίο ἢ Ὧ68 ογορύ ἴῃ ἔσζοιω 8 σου ίβοθηοοθ οὗ ἱΐ. 26, χχν. 18, χχχὶ!. 
32, χὶῖν. 17, 2]. ΕῸΓ “Ἥ Κίῃρβ δἱυὐΐησ,᾽ οὔο., οοσωρ. χἱδ. 13, χσχὶίϊ. 4. 

5 ΗδθΡ. λα] δἰ. Α οἱΐν οΥ ἰαηά, Μῶν ἰῦ 18 ἱπῃμαρὶύθα ἀπὰ 
βουγβῃίϊηρ, 18 βαϊὰ πῃ ΗθΌὈ. ἴο “ αἱδ᾽ ; θὸ υ. 6, 158. χίὶϊί. 20, 76. 1. 
18, 39 αἱ. 

4 ΤὮχοο ἀϊδύγιοίβ οὗ Φυάσδῃ : ὕπο Ἰονν 8.118 δῃὰ β8δὺ να]ογ-Ἰαπὰ 
βύγουομίηρ ον ἰονγασαὰβ ὑμθ 1] 8ὑηο ῥἱδὶῃ οα ὑπὸ ὙΥ. διὰ 
Β.ΎΥ. ; 89 οἰοναῦθα “}}} οουηύτν ᾿ ἀρουΐ Ηθργοη ; δὰ {ἢ 
ΝΟΩΘΌ (θ00 ΟἹ ΧχΙϊ!. 19), ΟΥ ὕπ9 “ ϑουϊῃ.᾽ 8.090 ΨΦοβῆ. χν. 33-44 :; 

48-00 ; 21--32 (γι θσθ (Π9 οὐξέθθ ἰπ ϑϑοῖ ἃγοὸ ϑηυτηθγαίθα); δηά οἵ. 
Ὠουῦ. ἱ. 7, δοβῇ. χ. 40, 26Σ. χχχὶ!. 44, χχχῆ, 13. 



Γ(ΗΑΡΤΕΙΝ ΧΥῚΙ]. 24-27 ΙΟ5 

ΒΔ Κορ νηρὸ υπΐο ὑῃ0 Βοῦβο οὗ Ὑδῆνθῃ. 37 Βαυΐύ 

1 γὸ Βϑδαύκθῃ ποὺ ὑπο τὴ ὅο δι]ον ὕμθ ββΌ ἢ 

ἄν, δῃαὰ ποὺ ὕο ὈΘΔΓ ἃ Ὀυγάθῃ πα ϑηΐογ ἴῃ δὖὺ ὑῃθ 

βδαῖοβ οὗ Ψψογυβαίθπι οὐ ὕμθ βδῦραίῃ ἄδν, 1 ν]}} 

Κιη616 ἃ ἢγθ ἴῃ 9 ραύοβ ὑβογϑοξ, δῃηα 1 888}} ἀθ οὺγ 

086 ρῬδ]δοθθ οἵ Φογυδβαίοιη," δῃᾶὰ ηοῦ Ὀ6 ψυθηοδμοα. 

5 ΟΟΣΏΡ. χχχῆϊ. 11]; δηὰ 800 ἴζν. νἱἱ. 12, χχὶΐ. 19. 
Ὁ ΤΉθδο τοσὰβ (ΟὨΪν ὕπθ ρῥΐἶδοϑθβ τωϑηὐοπθα ὑοὶπρ αἰ ἔογθηῦ) 

ΤΟΟῸΣ χχὶ. 14Ὁ, χ]χ. 27,1. 382. ΤΉΘΥ ἀγὸ θαβοὰ (Πκὸ ΗἨοβ. νἱϊ. 14) 

ὍΡΟΣ δπ0 τοΐγαϊῃ ἰὼ Αὐηοβ ἱ. 4, 7, 10, 12, 14, ἰὶ. 2, ὅ. 



ΟΗΠΑΡΤΕΙΒ ΧΥΙΠ. 

Α ἴοδδοη [γοηι ἐδε ροΐίεγ. 

ΧΥΠΙῚ. 'ῖὖ2τΤ|9 νοσὰ θοῦ οδμηὴθ ἴο Φογθ δὴ 

ἔγσοτα ὙΔΏΜΘὮ, βαγίηρ, 3 ΑΥΪΒ0, δηα γὸ ἀονῃ ἴο (0 

Ρούου Β Βοῦδο, δηῃᾶ ὑδϑῖθ 1 ψὑ1}} οαῦβο ὕ8οθ ὕο Ὦθδγ 

ΤΥ ψοσᾶβ. ὅ801 ποηῦ ἄοτῃ ὕο {86 ρούοσ᾽ Β Βοῦβο, 

8Π4, ὈΘΠΟΪα, 6 γγχὰβ ἀοίηῃρ (818) τοσκ ὑροὴ δ 

ψἢ66018.5 4 Απάᾶ [ξ [86 νθ886] ὑμδὺ ἢθ γγὰβ τηδκίηρ 

οὗ (6 Οἷδὺν νγᾶϑ δ ΤΟ πη ῃ6 Βδηά οὗ (ἢ ρούϊοσ, 

6 ψουἹὰ τὸ 1 δραΐῃ ἰηΐο δηούῃμο νϑϑϑϑὶ, 88 

ΒΟΟηΘα σοοα ἴο ὑῃθ ρούογ 0 τηδῖκθ 10. 

49 ἰδ ροΐον, {{ ἰδὲ ποοᾶ ατίδο8, οαπ οδαηρο ἐδ υο88οἷ 

ἐδαὶ ἦκ ἐδ πιακῖηρ ἵπῖο αποίϊεγ, 8ο οαπὶ Ὑαλισοῖ 
ἀοαϊ ευἱδδι, Ηΐδ ροορίο: {1 ἢ τεροπέβϑ, Ηε οαπ 

ευὐἱξδλάγαιν ΗΠ ἶδ8 ἰδγοαίδ,; {| ἐξ ἀοο68 εουἱΐ, 

δ οαπ γτεουοζο Ηΐἶδ γγοηιῖδοδ. 

δΤΏΘη 06 ψοζσὰ οὗ Ὑδῆνθῃ οϑὴθ υηΐοὸ Π16, 

ΒΑΥ ΠΡ, δ Ο Πουθβθ οὗ [8γ86], οδηηποῦ 1 ἀο συ] γοῦ 88 

0818 ῥούνογ ὃ βαῖ Ὑδῆνθῃ. ΒΘΠο]α, 88 86 οἷδν 
5 ΗΘ65. οἡ ἐδε το (οἰΛου 67) δίοηεϑ, (Ὧ6 ἰονσοῦ ομο Ὀοΐῃρ ἰυγηθὰ 

ΌΥ [19 ἴοοὺῦ (οἴ. ἘοοϊαΒ. χχχν. 29), δα 09 ὩΡΡΟΓΡ (Ομ ὑΠ9 ϑϑγὴθ 
νογϊοαὶ 8Χ}]9) βυρρογίζηρ [Π0 οἷαν. 880 186 ΣΠ]υδίγαυίζοηυ ἰῃ 
Ἐπονοῖ. Βιδὶ. Ὧϊ. 3820 (Εἰ. 8), οΥὁ ἸΒοιωβου, 726 Ζαμὰ απαᾶ δε 
Βοοῖ, βουίΐμογῃ Ρα]., Ρ. 8ὅ (ἰπ τ" ΟὨΘ νοϊ]. θἀ., ν. δ21) 
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ΟΗΑΡΤΕΝ ΧΙ]. τ-τ 107 

'ἰπ ὑμ0 μούνου Ἐ Βδπᾶ, 80 81ὁ γὁὸ ἰπ τηἷπο δδηά, Ὁ 

ἤουδο οὗ ἴβγσδο]. 7.Αὖ οὔϑ τηοχηθηύ 1 Βρϑδκ ΘΟΠΟΘΙΤ- 

ἱπρ ἃ. Ὠδίϊομ, 8η4 ΟΟΠΟΘΓΏΪρ ἃ Κίησάοχμ, ἴο ῥ]υοῖκ 

ὉΡ, δῃὰ ἰο Ὀγθδκ ἄονῃ, δπα ἴο ἀοδίσου ἰύ ; 5 Ὀυὺ 1 

μδὺ παύλομ, οΘοποοσηΐηρσ τ ΒΟ 1 μᾶνθ Βρόκθη, ὑυσῃ 

ἔγομι 18 6Υ]}, ὑῃθη 1 τορϑηῦ τηὸ οὗ ὑπὸ οΥἹ] ὑμαύ 1 

ὑμβουρῃῦ ο ἀο υπΐο 10. 9" Απάᾶ δὖ δηῃούδος τηοχηθηύ 

1 Βρϑδκ οοῃποοσηΐηρ ἃ πδίϊοῃ, δηἃ ΟΟΠΟΟΓΏΪΠΡ 8 

Κιηράοιῃ, ἴο Ὀυ]ὰ δηα ἴο ρῥ]δηύ ἰῦ ; 10 θυύ 1ἢ 10 ἀο 

ΘΥἹ] 'π τὴν βἰσύ, ὑμαὺ 1Ὁ ὨράγΚθη ποὺ ὕο ΤῈ νοΐοθ, 

{θη 1 τορθηὺ οὗ ὑπ ροοῦ, τΒογο 1 βαία ἔ πψουἹὰ 

Ὀοποῆύ 10. 

1ὲ σιάαΐ, ἐΐοη, τοροηξ, ἴηι ογάον ἰλαὶ ἐδπα ἐῤγοαξοπιοά 

ἄοογα παν ὃ6 αὐυογίρα. 

1 Νον,, ὑμογοΐοσθ, ῷὺὸ ὕο, βρϑδκ ἰο (6 τῃϑῃ οἵ 

ψυάδι, δηα ἴο 80 ἱῃῃδοιδπηίβ οὗ Φογυβαίθμ, βαυίηρ, 

ΤΏυΒ Βα ὙδΏνΘΙ : ΒΟΒΟΪα 1 8πὶ ἔγδηλίηρλ 6Υ]] 

δραϊηδύ γοῦ, δηὰ ἀθνυϊβίηρ ἃ ἀουίοθ δραϊηβὺ χοῦ: 

Τούυγῃ, 1 ΡΓΔΥ γοῦ, ΘΥΘΓΥ͂ ΟἿΘ ἔγοπιὶ ἢΪβΒ 601] ΨΔΥ, 

8 Πα διηθηα γΟῸΣ γγΑΥ8 δηα γοὺ ἀοΙΏΡΗ. 

Βιβ σιυάδαΐ τοΐιδο8 ἰο τοροηξ; απῶ 80 ἰδέ γιαἀρσοηπιοηέ 
ογσίπαϊϊῳᾳ γγοποιιποοά 8 το-αΠὲργηιοά. 

12 Βυύ ἔῃον βᾶν, ᾿ ΤΏΘΓΘ 18 ΠΟ ΠΟΡΘ :" ἔοσς γγὸ υ]}}} 

δ΄ ΌΟνΣ, 2ογηνίησ, πιοιιάΐησ, ἴὯ0 νοῦτῦ οὗ ψΈΣΟ. “ ρούῥον ᾿ (Ἰϊῦ. 
ἰογηνεῦ, πιουιϊάεγ) 186 06 ῥασίϊοΐρ]θ, δῃὰ στ ο ἰβ οὔὔθῃ υδοὰ ἱπ 

ΗΘ. ἴῃ νασίουιβ Ηρ. Δρρ!]οαὐϊοτβ : 6... Ῥβ. χοὶν. 9, 20, [38. χχχνὶἑ. 
26, Φ2ογ. χ. 16, χχχίϊ. 2. ν ΟΥὗὨὡ, ἐἱ. 926. 



τοϑ ΤΕΕΕΜΙΑΗ 

γα} δἵδοι ΟἹ οὟῇ ἀθυίοθθ, 8ηα τὸ Ὑ11 οὀχϑουΐθ 

ΘΥΟΙῪ ΟὔΘ ὧδ ἱπηδρίηδύϊοη οὗ δῚΒ 601} ρα’ 

18 ΤΉ ογοίοσθ ὑμυ8 βαϊ ἢ} Ὑϑῆνθῃ : ΑΒ γϑ, ΠΟΥ, 

διλοηρ ὑπο ἡδύϊοηϑ, ψῆο δύ Ὠθδγαὰ βιοἢ ὑΒ]1ηρδ ἢ 

(80 νἱγωΐὶῃ οὗ Ιβσϑϑ] δύῃ ἀοῃθ ὙΘΥΥ ϑυθαΌ δη 

Βουτῖθ]ο ὑμὴν. 14 Πού {86 βῃοῦ οὗ [ϑῦϑῃοη ἰθανθ" 

80 ΤΟΟΚ οὗ ὑμο βορὰ ἴν ΟΥ δῖὸ {86 οο]α 5 ἤονίησς 

Βίγοδιιβ ἀτὶοα υρὲ 3 δ ΕῸΓ ΤΥ ῬΘΟΡΪΘ δνθ ἔογρούθη 

ΙΏ6, ΠΟΥ Ὀυγη ᾿ΠΟΘΏ86 υπῦο ὙΌΣ Β]ΘΗΒΏΘΒΒ 9 δηα 

ΠΟΥ δδνθ ὈΘΘΩ τηϑαθ ὕο βύυμ Ὁ]6 1π ὑπ  } σΑΥΒ, [ἢ 

080 οἱ ὑγδοῖκβ,, ὕο νγαὶκ 'ἰπ Ὀγ-Ῥδΐῃβ, ἴῃ ἃ γῶν ῃοῦ 

5. 850, οὐχρηθίίης ἃ ᾿ἰούΐθσ. 09 ΗθΌ. ὑθχὺ 88, φαῦο ἵγοηι. 
1.9. (ἢ {π0 ὑοχῦ [8 οογτϑοῦ) ᾿ϑθθηοη ἰΐθοὶῖ, τί πρ ἊΡ ουὖ οἵ 

{Π6 Ἰονοὶ Ἰαηὰ δγουπὰ ἰδ. Βιυῦ (Π0 θχργοθϑίοῃ ἰβ ἃ βίγϑηρθ ΟἿΘ, 
διὰ Ὠυδπὶ ψουϊὰ τϑαᾶ, δοίδ ἐδθ ἤσαν ἴγοϑὲ ἰεαυδ ϑέγίοη (Ῥ6- 

χχίχ. θ,---[ἰῃ9 Ῥηορηϊοίδη ἢδπὶθ οὗ Ηθγτηοι, Ὠοαυΐῦ. ἐ. 9), ἐδα δῆοιῦ 
᾿εδαποῖ ἵ (ἸΝ ὙΦ᾽ 59 ἴον "ἽΦ ΥΌ). 

5 ΤἼο ΗϑθΌ. ὑθχί ἱπϑογίδ δίγαηρσο, ἰὰ ἘΝΝ). Ῥασγαρῃγαθδοα ὃν Ἅ“ ὑμαῦ 
ΘΟΙΘ ἔγοπι αἵδ᾽ (ὮΝ 1, γοῦν ἃ ἔαυϊν δηςὶοὶραύίου οὗ [ἢ9 
[ο]Ἱονσίηρ, ὨΛῊ ᾿ οο]α.᾽ 

4 80, ὑγϑηβροδίηρ ὕνο ἰούίοσθ. ΤΠ ΗθΌ. ὑθχῦ ἢ68, ρίμοκοα ὦρ 
(ν12. |κθ ἃ ὕγσϑο: δῇ ἑάθα υπδυΐίϑ Ὁ]9 οὐ τναΐϑσβ᾽). ΤῊΘ ἰοχὺ οὗ ὑπὶ8 
ΨΘΙΓΒΘ ἰ8 ἱπ ρμαγίθ ὀρθὴ ὅο δυδβρίοίοη, Ὀὰὺ ὑῃ9 ζϑῃθσγαὶ θθΏ89 18 
οἶθασ. Τὴ βῃον οὗ [ΡΘΠΟΩ ΠΘΥΘΣ ἔα]; ἰΐθ συβῃὶηρ βύσθϑπι 
(Οδηῦ. ἐν. 1δὅ) Ὡϑνὸῦ σὺν υρΡ (εἶ. Τ᾿ πουοῖ. Βιδὶ. κι, 2767); τ μδῦ ἃ 
οοηῃύγαδὺ ἴο 16γ80}᾽8 βοκίθηθαα (υ. 1δ)} 

5 Ὅν, μηγεαϊείν (θΘ00 [29 τυ7είύοσ Β Ῥαγαϊεῖ Ῥδαΐίον, Ὁ. 464) ; Ὦθτθ 
ἃ ἴθγιῃ οὗ ΤρΡργορσγίυχα [0 ἔαϊθϑ σοάδ : οἵ. Ηοξ. ν. 11, ψῇθγθ [9 
Βάσὴθ ψνοσὰ (Ὁ) βῃουϊάὰ Ὀθ τϑϑδᾶὰ υἱῷ βορί., ὅγτ. (οὗ. Εν αι.) ; 

απὰ 52, ἃ " Ὀσϑδίῃ,᾽ ἤρ. " νϑῃΐίν,᾽ αἷϑο οὗ ἔαϊθο ροάβ, ζογ. ἰΐ. 
ὅ, νἱϊ!. 19, χνὶ. 19 αἱ. 

ἐ ΟἹ, νἱ. 16. 



ΟΗΑΡΤΕΝ ΧΥΠΙῚ. 13-1τὸ Ι09 

οδϑῦ ὉΡ ; 15 ὕο τηδῖϑ ὑμοὶν ἰΪδπα δὴ δρραϊπηθηΐ," δα 

ἃ Ῥογρούυδὶ ἰβδίηρ ; ΘνΌσγΟΠΘ ὑμδῦὺ ρῥδββοίῃ Ἀγ ἰ 

8141] Ὀ6 ΔρΡΡαΑϊΪἸθα, δῃα βῇδκθ ᾿ἷ8 μῃοδᾶ. 171 ψ1}} 

βοδύου ὑβϑὰ κ ἃ βίγοοοοῦ Ὀθέοστθ ὑῃθ ΘΏΘΙΩΥ; [1 

Ψ11 ΙΟΘΟΚ ὑροῃ μοὶ τὶ ὑδθ Ὀδοκ, δῃὰ πού ὑῃθ 

ἔδοθ, 1π 80 ἀν οὗ ὑΠ601Ὁ οϑ᾽ διυνῦν. 

Τὴε γοορίο, τοϑοηδηῦ ἰδὲδ επιυοΐϊσοπιε οοποϊδίοη, οὐ 
ἐδα γγορλεοῖ᾽ 8, ῬΥγΟΡοΟδῈ ἴο ἰογηι ρίοίδ αραϊηδὲ ἢὲδ 

ἴ6. 

18 ΤΉΘΩ βΒαϊα ὑῆου, " ὕοσῃθ, δηῃᾶ Ἰοὺ 18 ἀθυῖβο ἀ6- 

νἱοθβ δραϊηδύ «ουθ δῆ ; ἴοὸσ αϊγθούϊοηδ ν1}}} ποῦ 

ῬΘΓΙΒῺ ἔγομῃη ὑμθ Ὀγίθϑθῦ, ΠΟΥ ΟΟΌΠΒ6Ι ἔγομη ὑῃθ Ὑ186, 

ΠΟΡ [6 ψογὰ ἤοσῃ 86 ῥγορῃθί. ΟὐἸη6, δηα ἰοὺ 18 

4 ΤΊ βϑίὴθ Ηρῦ. ψορὰ σθδ.}8 α͵8δο αεδοϊαέῤΐογι ; απ ὑπὲὶθ ΒΘ, 860 

ἷθ ῬΓΟΌΘΟΪν αἶϑο ἐμ (6 ρτορῇῃθὶβ σηΐῃά. ΟΥ̓. χίχ. 8; χχν. 9, 1}, 
18, 38, διὰ οἰβουγῆθγο. 

ὉᾺΑ βοοσοβίηρ, βυβοοαίίηρ, δηὰ ἀσδίγυοςίίνο νἱηὰ, τοῦ ἰῃ 

Ῥαϊοθίΐῃθ δια δα]οϊπίπρ οουπύσίοβ ἰβ ἀρῦ ὕο βρτίηρ ὺὕὑρ βυάάθη]ν, 
ὙΠ ρμτοοῦ σἱοΐθηοθ, ἔγοτα ὅδ ἀοδϑογῦ οὐ (θ ΕἸ. οσὐ 83.Ε). (600 
ἀοβοσίρἝομβ ἱῃ 0Π6 τυτίοσ᾽᾿ Β ποῖθ οἡ Ασῃ. ἱν. 9:ὶπ {π9 Οανιδηίαρα 
Βι διε). ΤῊΒ ἰ8 οἴνσανβ σῃμδῦ ἰβ τηϑδηῦ ὉΥ “οϑϑὺ νη  ἱπ [6 
Ο.Τ. (οἴ. ὅθε. χὶϊ. 6 [ποίϊοϑ " Ὀϊδεῦθα ᾽; Φοῦ χχνῖϊ. 21] ; Ηοβ. 
χ . 16), ᾿πουρὴ [6 ὕϑετῃ υὑδϑὰ οδῃποῦ ὈῸ6 βαϊὰ ἴο βυρροϑῦ ἰῦ ἴο 
8 ἘΠρΙ Θἢ τοϑᾶθσ, τῇ του πόνὸσ ὑπίηκ οὗ δϑϑοοϊαίϊηρ 8ῃ 
“οαδὺ σνἱπὰ ̓  στ Ὠθαῦ. ('βίγοοοο ̓  σωϑϑῃβ δαδέεγῃε, Ὀθὶπρ 8 
οογγυρύΐζου οὗ [29 ΑΓΔΌ. δλεγκίμολ.) 

9 Οοτραῖο 9 Ῥθορὶϑ᾿β ὑσϑαύχσωθηῦ οὗ Ὑδανϑῆ, ἱΐ. 27. 
4 1.0. αἰγοούίουῃ ὕἤο ῃ9 Ἰαϊν στῆδῦ ἴο ἀο ου ροΐμίβθ οὗ οϑσϑ- 

τ οἶδ] ΟΌΒΟΥνΘΏΟΘ : 5860 6 ποθ οῃ νἱξΐί. 8. 
5 ΤΠΟΥ οδπηοῦ ἱπηδρίηθ ἐμοῦ (89 ὑὐπιθ υνἱ  ] ονοσ οοΐῶθ ψῃθῃ, 
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ΒΙηἶ6 Ὠἶτη τὺ ὑηθ ὑοηριιθ," δηα Ἰοὺ ὑΒ πού ρὶνθ 

ὨΘΘα ἴο δὴν οὗ ἷ8β ψοσγαβ. 

εγοηιαδ᾿ 8 γγαψον ἐδαὲ ἰδεῖν ρίοίβδ ἀραϊηδὲ ἦηι παν 

δὲ ἐγ ιιδίγαξοα. 

19 αἴνο ἢθϑα ἴο τηθ, Ὑδνθαῃ, δηα ἢθαγκθῃ ἰο ἐδ 

νοΐοθ οὗ ὑβοῃ ὑμδὺ οοηΐθηα τὶ τη6. 39 Βῃου!ὰ 

Θ᾽] ὯὈΘ ΤΘΟΟΙΡΘΗΒΘα ἴῸὉΓ ροοῦ ΐ [ογ ὑῃον δδᾶνθ 

αἰρροά ἃ οἱδ ἔοσ πὶ βοὰ]. Βϑιυθιηθος μον [1 βίοοά 
Ὀοίογθ ὕμθθ ὕο βρϑδκ ψοοα ἔοῦ ὕβοιι, ὑο ὑυσῃ Ὀδοκ 

ὉὮΥ ἔυσγ ἔγοιῃ ὑῆθιη. 3: ΤΉ ΘΥθίοσο ἀθ νοῦ ἊΡ ὑπ Ὁ 

ΟὨ]άγθη ὕο ὑδθ ἔδιγίηθ, δηα σίνο ὑμβθῖλ ΟΥΘΣ ἰο ὑμθ 

ΡΟΥΟΣ οὗ ὑῃ0 βυγοσζγα ἢ" δηῃᾶὰ ἰοὺ ὑῃθ Ὁ τγίῖνϑβθ ὈΘΟΟΤῚΘ 

ΟἾ] 1688, δηα τνἱάουβ ; δηᾶ ἰθὺ ὑπ6 ῦ 6} Ὀθ6 5]δὶπ 

οὗ ἀθαύῃ,9 δηαὰ ὑπ ῦ γουῃρ ΙΏΘ ΒΒ ύθηῃ οὗὐ {86 

ΒΌΟΓΑ 1 Ὀεαύ]θ. ὅ551,οὐ ἃ ΟΥΥ Ὀ6 Ὠροαγὰ ἔτοχῃ {6} Ὁ 

Βουβοθ, θη θοῦ 8810 Ὀγίηρ ἃ ἴσοορ βυδάθη)υ 

ὍΡΟΙ ὕδθιι : ἴοὺγ ὑΠ6ΥῪ μᾶνοὸ αἱρροά ἃ οἱύ ὕο ἴδ Κθ τηθ, 

δα ἰγὰρδθ δᾶνθ ὑῆον ΒΙααθη [ῸΣ ΤΥ ἴοού. 33 Ὑοί 

μου, Ὑδν θα, Κηονγοϑῦ 8411} ὑΠ6 1 οΘου 86] ἀραϊηβὺ τὴ6 

88. Φογϑυλίδῃ ἀθϑοϊαγοά, ὕπο ϑίαϊο ψουϊὰ οοσὴθ ἴο δῇ ϑῃὰᾶ, δῃὰ (ῃ9 

Ρτίϑαῦ, [ῃ9 τυνὶθϑ τωϑῃ, δηὰ ὑὴθ ργορῃϑοῦ ὈΘ6 πὸ ἸΟΏρῸΣ 80]9 ἴο ἔυ]ῈΗ] 
ὑποὶρ νϑγίουβ νοοδίϊομβ. Οἵ. Εψοὶς. νἱἱ. 26. 

1.6. Ὀτίηρ Βοσῃθ θοσίοιιϑ δοουβαίζοῃ δραϊηδὺ Ὠἷτ, βυο ἢ 88 8 
Οὔδσρθ οὗ ὑζϑθβοῦ. 

" ΗΘΌ. δριϊ ἐδεηι ἑπίο δε δαπάδ (θα. ἴον ροισεν) οΥ δε δισογὰ ; 80 
Εζοϊ. χχχν. ὅ, Ῥβ. ἰχὶϊ. 10 (ΕΒ. 11). 

1.6. ἀοαῦν ΌΥ Ῥοβύθηοθ, 88 χν. 2. 



(ΗΑΡΤΕΝ ΧΥΠῚ. τρο-23 ΠῚ 

ἴο 514} 1Τὴ09: ἔογρίνθ ποῦ ὑῃθὶγ ἱπίαυϊγ, ΠΟΙ ΠΟΓ 

ὈΙοῦ ουὖῦ ὑΠ 6} βῖῃ ἔγοιῃ ὑν βρη, Ὀυΐ Ἰοὺ ὑῇθσῃ ὈΘ6 

ον γον Ὀοίοσο ῃθο; Ἂἀθ8] ὑοῦ τι ὑμϑῖ [ἢ 

089 ὑΐπηθ οὗ ὑμὶηθ δῆροσ. 

δ ἨΘθΌ. »"6(Ἃὲ ἰο δέιηδίς : οἷ. νὶ. 1δ, 2] 



ΟΗΑΡΤΕΒΗ͂ ΧΙ͂Χ.-ΧΧ, 

ΤΥὴε ἴοβϑοη, οὐ ἐδ δγοϊοη, ογιιδο, απ {8 σομδοφιοηοεδ. 

Τὴ ἀδίθ, ἴο ἰυᾶρο ἔγσοτω ὑπὸ αϊβυϊποΐμθαθ τὶ στ ῃΐοῇ 
ΒΔΡΌΥ]ΟΙ 18 τηϑηὐοησά (χχ. 4--6), τ} Ὀ6 δΐος Νορυομδα- 

ὭΘΖΖΘΡΒ νἱούοσυ δὖ ΟἿ γο ποι βῆ (806 οὐ χχν. 1), ὑπουρῃ 

ὈΓΟΡΔΌΪΥ 80}}} ἱῃ ὑπὸ γϑίρζη οὗ Φϑῃοϊαϊκίσω, 1.6. Ὀϑύτνγοοῃ θ0ὅ 

δηα 697 8.0. 

υεγεηιϊαῖ, γγορλοδψίηρ πὶ ἰδὲ Ῥαϊΐεν οἱ ἰδ δοη οἱ 
Ηΐπηοηι, ἰοαοΐοδ, ὃν απ οἤεοοίδυο δυηιδοϊέδηι, ἐδαΐ 

λ6 αἰδαδίεγ, ἐπιροπαϊησ ᾿ρορ ἰδ παΐξίοη, 
εὐ δ παΐ απὰ Ἰγτοίγιουαδῖο. 

ΧΙΧ, '1ὝὍἼΡυ8 Ββαϊὰ Ὑδῆνθη: ὍἋΟ6Ὁ, δ8πα Ὀὺν 8 

Ῥούοσ Β ϑαυύθηῃ ογιβθ," δηα ἰδοὺ οὗ 86 6] ἀϑσβ οὗ 

086 ΡὈΘΟΡΪΘ, δῃᾶ οὗ {86 δ ϑσβ οἵ ὕδ8ο ργίϑϑδίβ ; 3 δηὰ 

8ο ἔογίῃ υαπΐο ὑῃθ νδι]ου οὗ {μ9 βοῃ᾽ οὗ ΗΪπηοπι, νι ΐίοἢ 

18 ὈΥ 086 ΘΗΓΥ οὗ {86 ρΡοΐββογα ψαῦθ," δῇ! ῥγοοϊδὶμι 

8 3601 Κίηρδ χὶν. 8. 
Ὁ δο ϑορύ. Τὴ πνοσγὰ δ8 ἀγορρϑὰ δοοίἀϑηίαν ουὖὖ οὗ {86 

ΗδϑΌ. ἰοχίύ. 

9 ῬΥΟΌΘΌΪΥ ἃ χαΐθ θα ἜΣΟΣ ὈΣΟΚΘὴ Θαυ  θηνασθ, ϑὗο., τὰ 8 

ὈΠΓΟΤΏ, ΟΥ, ῬΟΣΏΔΡΘ, οτυβῃθϑά, 88 ἰδ ἰδ πον (Θιμανγίεγῖν ϑιαίοημεη δ 

οὗ ἐδ Ῥαϊ. Μα»]ὶ. Ῥωπα, 1904, ἡ. 1836), οἡ ἃ ἢδὺ τοοῖς, τυ ἢ ἤΘΑΥΥ 
Βίοῃ:ϑ σΌ ]ογΒ, ἱπῦο ἀυδὺ ἔγσοση ψὩΐϊοὴ 6. οϑιωθηῦ ἰδ σηϑθ, υδοᾶ [0Γ 
Ρἰαδίοσίηρ οἰπίθσηθ. ΤΏΘ οἷδοθ ΏΘσΘ ὑπίβ ἱβ ποὺ ἀοῃθ ἰβ ὩΘΔΡ 
πο Β͵τκοῦ ο6-ϑυ θη, ἃ ῬΡοΟ] δὖ {πο Κ᾿... οὗ [ἢ οἱῦν, ἰἱπ [8 ὉρΡΡοΣ 
Ῥασύὺ οὗ νῇῆδῦ γγῶϑ ὑγοῦθἷν [9 διποίθηῦ Ψ ον οὗ Ηΐπηοσα. 
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ὑ8οῖθ 0 τψογὰβ ὑμδὺ 1 8}8]] [611 ὑῃο0: ὃ δῃηά βδν, 

ΗΘΔΓ γὺ ἴδμ0 ψοσγὰ οὗ Ὑδῆνθα, Ο Κίηρβ οὗ ϑυαδῖι, 

δηα Πρ ἰδηΐβ οὗ Φογυβδίθιῃ ; ΤὭυΒ βαϊΐῃ Ὑδῆνθἢ 

οὗ μοβίβ, ὑμ6 αοα οὗ ΙΒγ86] : Βοβοϊά, 1 δ ὈΓΙΠρΊπρ' 

Θ᾽] Ὁροη ὑμιὶ8 Ὀ]δοθ, 086 σοὶ τ ΒΟΘΟΟνΟΣ Βοδγϑί, 

Ηἷβ ΘΔ 5181} ἰηρ]6.5 4Ἅ4Βρϑοδιβθ ὑῃοὺ ἢδνο ἴογ- 

ΒΑΚΘῚ 116, 8Δηα δᾶνο ὑγοαύθα ὑμὶ8 ρ]δοθ 88 ἔογοίρῃ, 

8ηα ἢδνθ ὈυΓηΘα ΣΠΟΘΗΒΘ ἰη 1 υηὔο ΟΥΒΟΓ Ζοῦδ, ἡ ΟΤΩ 

ὑΠῸΥ ΚηΘτ πού, ὑΠ6Υ ΟΥ ὑδοὶγ ἔαύῃοσβ οὐ ὑ8θ Κἰηρβ οἵ 

Φυάδῃ ; δηᾶ Βανὸ 8]169 {818 ρ]δοθ τὴ 086 Ὀ]οοά 

οὗ ἱπποοθηίβ :ἃ ὅ δῃᾶ δανὸ Ὀ01]0 ὑπο ΐσῃ Ὀ]δοθθ οὗ 

Βαδὶ, ἴο θυγῃ ὑπο" ΒΟὴΒ 1π 89 το [ἴογ Ὀυγηύ- 

ΟἸΟΣΙΠρΒ απο 481], ΘΒ 1 ΘΟ Δ Πα 64 ποῦ, ΠΟΙ 

ΒΡΘΚΘ 1ὕ, ΠΘΙΌΠΟΓ οδηηθ ἰὕ ᾿πῦο ΤΩΥ ταϊηα : 5 ὑβογθίοσθ, 

ὈΘΠΟ]α, ὑμθ ἀδὺβ δῖθ οοχηίηρ, 8810} Ὑδσθἢ, ὑδδύ 

0818 ὈΪδοθ 8}8]}] 20 τογΘ Ὀ6 οΔ]1066 ΤορΡΒϑύῃ, ΠῸΡ 

ΤῊΘ νδ] ον οὗ {86 βοῃ οὗ Ηΐπηοια, θυύ ΤῊΘ νϑ ον 

οὗ Βιαυρηίογ. ΤΑΠΑΔ1 ψ1}} λα κὸ νοἱϊαξ ὑῃθ ΘΟ 86] 

5. 560 ἴοῦ ἢ οχργοβαίοῃ 1 ὅδγω. 111. 11, 2 Κίηρβ χχὶ. 12. 
Ὁ Οὗ, δλασε πιαάς ἐδὲθ ρίαος ογεῖρη,---ἰὰ οἱΓΠΟΥ σαδο, τὶ 8}1υ- 

βίοῃ ἴο 9 ἔογοίχη σοάϑ (ν. 19, νἱῖϊ!. 19), ἀπα ἐογοΐζη τηοάθβ οὗ 
ὙΟΓΡΒΗΪΐΡ, ἱηἰγοάαοοσα ἱπίο 0. Ἧἴό6. τοϊρῦ βὰν πον, ἀεηπαέξίοπαϊζεα. 

9 Ἠοδὰ ρῬγοθ!ν τ ὶἢ ὑπο βορί., τυλοηι ἐδεν ἔπει ποί, δεν οΥ 
ἐλεὶγ [αἰδεγϑ; απὰ ἰδὲ κίηρε οἱ Χσιἀαὶ λαυς πιεά, οἷο. 

ἀ ΟἱὐὁἨ 1. 834; δηὰ 2 Κίηρβ χχὶ. 16, χχὶν. 4 (Ὀοῦῃ οὗ Μδῃβδβϑθϑῃ). 
4 ΤΏΘΒθο νόοσαβ, τ οἢ δΙθ πού ἴῃ (η6 ϑορί., Βῃουϊα ῬγΟΡΘΌΪν 

Ὀθ οτηἰξίθα. ΕἾΟΙᾺ χχχίϊ. 3ὅ (ἃ ν ῦν βἰ γα ῦ Ρ688866), 1ῦ ΒΘΘιΣ 
1παῦ ὑποθὸ οἴονγίηρβ το γθ τοϑᾶθ ἴο Μοϊϑοϊ, ποὺ ἰο Βδαὶ. ΟἹ. 
ΝΣ. 31]. Οἵ. νι]. 32. 

ς ἨΘθΡ. εγιρίυ οἱ (υϑοὰ ἔμ. 85. 1586. χίχ. 3), ἔγοτη δάζαξ, ἴπο ποτὰ 

8 



14 ΤΕΕΕΜΙΔΗ ἥ 

οὗ δυάδῃ δηᾶ 6 βαδίσῃ ἰῃ ὑ}18 0]8060; δηᾶ 1 σψ}} 

οϑβο ὑπ θη ἰο [811] ΕΥ̓ ὑμθ0 Βυγογα Ὀθίοσθ ὑΠ 6 Ὁ ΘΏΘΙΏΪΘΘΒ, 

δη4 ὈΥ {Π6 Βαῃαᾶβ οἵ ὑμϑηι ὑμαῦ Βοοῖκ ὑπο ὶν 116 : δηᾶ 

ΠΟ ῚΡ οαοδ868 Μ|111 ρίνο ἰο Ὀ6 οοὐ ἔογ [89 ἔον]β οὗ 

{16 ἢθϑανθϑῃ, δηᾶ ἴογ ὑῃθ ᾿Ὀϑαβδίβ οὗ ὑ8θ ϑασί!. ὃ Αμὰ 

1 ν1}} πλαῖκο ἐμὶβ οἱὐγ 8η δρρδὶτηθηὺ, δηα δῇ ᾿ἰβδίηρ ; 

ΔΟΥΨΘΙΥ ΟἿ ὑδαὺ ρῥδϑβϑϑοίρῃθ: ΨΥ Ὁ 58}}8}} 6 δρρᾳ]]οα 

δηἃ ΐ58 5 Ὀϑοδιβθ οὗ 811 86 βύγοκοαὺ ὑβογϑοῖ. " Απὰ 

1 Ὑ1}1 οὐυβο ὑβοῖὰ ο δῦ ὅῃρ Ηϑβϑῃ οἵ ὑμθῦ ΒΟΠΒ 

δια 80 Ηθβῃ οὗ ὑμοὶγ ἀδυρηύθιβ, πα ὑῃον 888}} ϑαῦ 

ΘΥΘΙῪ ΟἿὯΘ ὑμο Ηρβἢ} οὗ 818 ποίσῃ ουγ, ἴῃ ὑδθ β[θρβθ 

Δα ἴῃ {86 Βύγαϊῃθββ, συ βογυ ἢ ὑμιθὲῦ ΘΏΘΙΆΙΘΒ, δηα 

ον ὑμδῦ βΒοὸκ ὑμὶν 1186, 8}4}1] βύσαϊθῃ ὑδθιμ. 

10 ΤΉΏΘη 5Β88]0 οι ὑγθδκ ὕμο ογὔιβο ἴῃ 86 βίῃ οὗ 

00 τηϑη ὑμδὺ ρὸ σι ὕμοθ, 1: δῃηα βμδὶ]ῦύ βὰν υπΐο 

ἴθι, ΤῊυΒ βαϊΐῃ Ὑδηνθἢ οἵ Ὠοβίθ: Ενθῃ 8ὸ Ὑ1}} 

1 ὈΥΘΔΚ ὑμὶβ Ῥϑορὶθ δῃηᾶὰ ὑδὶβ οἱΐγ, 88 οὔθ Ὀγθδκοίῃ 

ἃ ῬούίοΣ Β νϑϑβοϑὶ, ὑμαὺ οαηηοῦ Ὀ6 ᾿η846 016 δρϑίῃ : 

διηα {860 5}8]} ὈΟΣῪ ἰῃ ΤορΒούμ, Ὀϑοϑβθθ ὑπο γθ Β}4]} 

Ὀοΐηρ Βυρροθίθα Ὁν δακδᾶξ, " ογυδο,᾽ ἰῃ υ. 1. ΟὈΣΩΡ. βί ταν ον 
ἴῃ οἤδρ. ἱ. 12, 14 (ογηϑηαϑα ἰοχῦ), Απλ. νυἱῖῖ. 2. 

ΔΟΙ 1 Κίηρϑ ἰχ. 8 (ὑμ8ο βδπ9 Ηθ}.}, 76γ:. χ]ίχ, 17,1. 13; δἷβο 
χυ [δὲ 16. 

Ὁ ΤΏο νογὰ σοπάοσϑὰ ἐσομηα ἰῃ χ. 19, χὶν. 17, χν. 18, χχχ. 14, 
17 (900 ἔοῦ ὑπ τηθδηΐηρσ 1 Κίηρβ χχίὶΐ. 86; 2 ίηρβ νυἱΐί. 29). 
Ῥίασιιμο, ὮθτΘ διὰ ἰῃ οὐδοσ βίγα ας ραβϑαροα οὗ Ὀοΐῃ ΑΥ̓͂. δὰ ΗΥ͂.. 
(χ]ἰχ. 17,1. 183; Ὀϑυῦ. χχν !..69,)|61, χχίχ. 22), γωυδῦ ὈΘ υπαογβίοοα 
ἰῃ ἐξα οὐγυμοϊοχίοθὶ ΒΘΏ86 οὗ ἃ θονοσΘ δέοζο, ΟΣ δίοισ (πληγή). 

5 Ετοῖὰ Ὠθαῦ, χχυἕ[ρ. δ3. 



ΓΠΗΑΡΤΕΕ ΧΙΧ. 8-1- ΤΙ5 

ὈΘ6 ΠΟ ΡὈΪδοθ (6186) ἴο θυσγ. 13 ΤῊΒ Ὑ|1}} 1 ἀο υπΐο 

0818 ῬΐΪδοθ, βαϊ ἢ Ὑδῆνθη, δηὰ ο ὑμ9 ἱῃηδ οὶ δηΐβ 

ὑμοσθοῦ, δῃὰ 1 ψ1}} το ὑ818 οἱ 88 ΤΌΡΒΘία : 

18 δηα [86 Ὠουβο68 οὗ Φογ Βδίθι, δηα ὑμ6 ἢουδοβ οὗ ἐῃ9 

Κίηρβ οὗ Φυ Δ}, 85888}} Ὀ6 1Κὸ ὕ86 ρίδοο οὗ Τορβοίῃ, 

ὉΠΟ]Θ8η," ον θη 811} ὑπ ἢουβθ8 ΡΟῚ ΏΟΒΘ γοοῦβ ὑΠ6 0 

Ὦδνθ δυγηθα :ΠΟΘηΒ6 υηΐοὸ 8411] 86 Ποβύ οὗ ἤθδανϑῃ," 

8 ἢδνο Ῥουγοα ουὖὖῦ αΥΚ- οἴὔοσίηρθ υηΐο οὐδοῦ 

βοαβ. 

εγοηιῖαδ, γορεαῖϑ ἴηι ἰδὲ οουγί οἱ ἰδδ Τοηιρῖο (δ. δ8ιιῦ- 

ϑίαηοα οὗ ιυδαὲ ἦε λαά 8αϊά Ἰπ {δὲ γαΐϊίεν οἱ ἰδ 8οη 

οἱ Ηΐπηοηι. 

1. ΤΏΘΩ ΟδΠ|6 «Φογθι δ ἔγοιη Τροίῃ, τ πο Ὁ 
Ὑδῆνθἢ δα βοηΐ ᾿ἷπὶ ὕο ῬΓΟΡΏΘΒΥ ; δηᾶ ἢο βίοοά 

'ἴη ὑδ0 οουτῦ οὗ ὙδΆνΘΙ Ἐ Ὠουδο: δπηαᾶ βαϊὰ ἰο 8]] 

{80 ῬΘΟΡΪΘ: ὃ᾽΄ΤΏυΒ Βαϊ} ὙδΏνΘΒ οὗ Ὠοβίβ, ὑῃθ 

ἀοά οὗ Ιβγϑθὶ], Βϑῃοϊὰ 1 δὰ Ὀγίηρίηρ ὍΡΟΣ ὑμι18 οἷν 

ΔΠα ὍΡΟΙ 811] ΘΙ ἰονὴβ 411 ὑῃ0 οΥἹ] ὑμαῦ Ε ἢδνο 

ῬΓΟΠΟυΠΟΘα δρδϊηβύ 1ῦ, θθοδβθ ὑΠΘΥ δᾶνθ τηδαθ ὑΠ 6 Ὁ 

ΠΘΟΚ ΒΕ, ὑμαύῦ 6 Ὺ ταϊσῃῦ ποῦ ΘΓ ΤΥ σΟΓΩΒ. 

5 8ο, οτηϊψίηρ ἃ ᾿οίζοσ. ΤΏ Ηδθῦ. ἰοχὺ 88, ἐδε ὠπεΐεαη 
(Ρ᾽αΓ6})}. 

Ὁ Οἵ χχχίϊ. 29, Ζορῇ. ἱ. ὅ, 3 Κίηρβ χχῖδ. 12. 
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Ῥαϑδῆλιιν, ἰδ διιρεγίηἰεπάθηξ οἱ ἰδε Τ᾽ ἐπιρῖο, ἤα8 “εγ6- 
ηιϊαΐ, ἑδγοιση, ἑηίο (ἦε δίοοΐϑβ, οπ, ἀσοοιηξ οἱ δὲδ ργοάϊο- 
ἑϊοηϑ οἱ ἀϊδαϑίεογ. Αγ ἦὲὴὲδ γεΐοαϑε, «εγεηναΐ, ἀσαϊη 

οηνρλαξίοαϊἧᾳΊΎ τοροαίδ δτὴλὲ γγοαϊοίοηδ, ροϊηδησ ἰδθηι 
ἑη, ραγίϊοιαν ἀραϊηϑὲ Ῥαθλδμν ἰηιδοῖ!. 

ΧΧ. ΙΝὸον ῬΆΒΏΠΟΣ ᾧΠη0 βοὴ οὗ ΠΠΠΘΣ, {δ6 

ΡΓοδῦ, γῆο νγὰβ οθσΒθο" ἴῃ Ὑϑμ ΘΒ ΠΟΏΒΘ, 

Ὠοαγὰ Φογθιδῃ Ῥγορμοϑυίηρ ὕμοβθ ὑμΐησβ. " ΤΏΘη 

ῬΑΒΒΗῸΣ δυηοῦθ «6γϑυδῃ ὕπο Ργορθού, δῃὰ ραυΐ ᾿ϊπὶ 

ἰῃ ὕπο βύοοκβ ὑμαῦ σοῦ ἴῃ 6 ὉΡῥΡῸΣ ΒΘῃ)Ζδιλη- 

σαΐο," ψΒΪΟΒ ψγχὰϑ ἴῃ ὙδΘἢΒ ἤουβο. ὃ Απᾶὰ [ΐ 

Ο8Π16 ὕο Ῥ888 Οἢ ὅδ ΤηοΙτοῦν, ὑμαῦὺ Ῥαδηἢυν Ὀτουρῇῦ 

ἔου ἢ Φογϑιιίδῃ ουὖ οὗ ὑμθ βίοοκβ. ΤΏΘη βαϊα “6Γ6- 

τηΐδ αηΐο Ὠΐτη, ’ ὙΔΆΘ Ὠαύδῃ οδ]]0α (ΠΥ ἤδη ποῦ 

ῬΑΒηῆαγ, Ὀυῦ ΜδροΓ- ΤῊ ΒΒ 0.5 4 ΕῸΣΓ ὑμὺβ βδαϊ ἢ 

δ ΤΊο ΗοΌ. ἰοχὺ 88, οὐέγβεοῦ, γωῖδῦ: Ὀυῦ {Π0 ΘΧργϑϑαίοῃ 18 
Ῥϑου]αῦ ; δηὰ ὑ ΓΌΪΟΣ ᾿ 18 ΡΓΟΌΔΌΟΪΥ ἃ ρίοββ, ἰἀοη  ἔνίηρ Φογϑυλί 8 
δ ΟΥ̓ΘΥΒΘΟΣ ᾿᾽ (800 χχὶχ. 26) χη (Π6 “ τ] ῦ ̓ οὔΐθη τηθϑη οηθά ἱπ 
ἰαῖοῦ ὑΐτηθθ ἰῇ οοπηθχίοῃ ἰδῇ ἐπ Τοπιρίο, 1 Οἤγοη. ἰχ. 1] 
(-- Νοῆ. χὶ. 11), 2 σἤγοῃ. χχχὶ. 13, χχχν. 8. 

Ὁ ῬγΟΌΔΟΙν ὑΠ6 Ν. ραῦθ ({Π6 ὑογείουν οἵ Βοη͵αγωΐη Ῥθιῆρ ὁ 
[Π6 Ν. οὗ Φογυβαίϑθηα) οὗ ὕΠπθ ἱπῆθν οουτγὺ οὗ {Π9 Τθιίαρ]ο, τη ἢ, 85 
πο Τοιρὶθ τᾶϑ δὖὺ πο ἴορ οὗ {πὸ }}} οὗ Ζίοῃ, νγὰϑ πίρῃονγ ὑπδῃ 
{Π9 Ἰαγον “ οαὖϑν᾿᾿ οουγῦ βΒυστουπαίηρ 10, ἀρὰ 18 ο6}10ἃ [Π6 “ Ὡρρογ᾿ 
οουγῦ ἰῃ οἢ. χχχνΐὶ. 10, {πη σχαΐθ ἔγοια {πὸ Ν. Ἰοδάϊηῃρ ἱπίο 1 
Ὀοίηρ οΔ|19α βὲγα νῦν ὑπ ὉΡΡΟΡ᾿ ψεαύθ ἴῃ Εἶζοῖ. ἰχ, 2, 2 Κίπρη 
χν. 838. 

9 1.0. ΤΥΡΟΥ͂ ΟἹ εὐενν δὲς: οἵ. 006 Β86π|60 ϑχργϑθββίοῃ ἰῃ νυ. 10» 
νὶ. 26, χῖν!. δ, χ]ίχ. 29; [(8π|. 1ϊ. 22. 
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Ὑδῆνθη, ΒοΠο]α, Ε ψ1}} ᾿ᾶκὸ ὑπθθ ἃ ὑθυτοῦ ἴο 

{Πγϑβο, δηα ἰὸ 411 ὑὰν ἔτθηαβ :5 δηα (ΠΟΥ 8}8]] [8]] 

ὃν {89 βυογα οὗ ὑῃθὲ" ΘΏΘΙΪθΒ, δηα ὑδ]η0 ουγοϑ 814]] 

ὈΘΒοΪὰ 1 : δῃὰ 411] δυσδῃ Ὑ1}} 1 σίνο ἰηύο 80 Βαπὰ 

οὗ {μ0 Κίηρ οὗ Βαρυίοι, δηα ἢθ 8118}} σδύτΎ ὑβοσὰ 

Ιηἴο οΧ ϊθ ὑο Βδρυίοη, δηα 8}8}} βαν ὑμθῖὶ ἢ 89 

Βυγοσα. δΑΠΑΙ ψ1}} ρῖνο 811} {Π6 βύοσθ οὗ ὑ818 οἱΐυ, 

8Π6 411] 86 χαΐπβ ὑμογθοῖ, δηά 811 ὑπ Ῥγϑοΐουβ ὑπὶηρΒ 

ὑπογϑοῖ, γϑϑ, 811} ὑῃ6 ὑγθαϑυσοδ οὗ ὕ8θ Κίηρβ οὗ Φυάδῃ 

Ψ|Π1 σὶνο ᾿ηὔο ὑμθ9 Βαμπᾶ οὗ ὑΠ6 1 ΘΏΘΙΏ]6Β, 8δηα ΠΥ 

Β1.8}] Βρ011 ὑῇθι, δῃα ἴδκθ ὑβϑιμ, δια ΟΔΥΤΎῪ ὑδϑῖ ἴο 

Βανγίοη. δ Απμα μου, Ῥδβῆθυσ, δηὰ 411] ὑμδὺ 

αὑγ6}} 1π ὑμῖπθ Βοῦυδθο 88}4}} ροὸ ἰηΐο οαρύλνιν : δηᾶ 

υηΐο Βδργΐοη 8μα]ὺ (μου Θομθ, 8ηα ὕμογο βῃδὶ)ὺύ ὑοῦ 

16, δηα ὑμοῦθ βμα]!ὺ ὑμοὺ ὃθ Ὀυγίθα, μου, δηὰ 4]] 

[ὮΥ ἔγιθηαβ, ὕο σᾷομὶ ὑμοῦ δαϑύ ργορθδίθα [δ βοὶγ." 

8 ῬΑΒΠΠυΣ δηὰ δἰ ἔγίθηἀβ γοργοθθηῦθα ἃ ροϊον ορροβοά ἴο 
{μᾶὺ οὗ Φογϑθιηλίδη : ὕπον Ὀοίίονοα {πῶὺ ἔραν οὗ ὑπ ΟΠαϊ δϑδηβ 
88 ζιουπαϊοθθ, μα ὑμαῦ τὶ ὕὉΠ0 Ποὶρ οὗ Ἐωγυρὺ Φυάδῃ νουϊὰ 
06 80]0 ὕἤο γϑαϊβῦ ὕπϑια βιιοοθθβίυ γ. ὙΠῸ Ὡδηὴθ ἤθτθ αίνθῃ ἴο 
Ὠΐπι ἰ5 ἱπίοπαϑα ἴο ἀθδβοῦὶῦθ ραγῦϊν 0Πη6 οοπδίθγηδιύυίϊνου οὗ στο ἢ 
Ὧἣθ ν}}} Ὀ6 09 οϑηΐγθ, Ῥαεῦν ὑπ9 οοπϑβίογμδαϊίοη ψϊοῆ ἢθ ψ]}} 
Θχρογῦίθηοθ Ὠἰμηβοὶέ, ννθη ὕἢ9 ἔαύαϊ σοηβοαύυθηοθβ οὗ δὶβ ΡΟ ον 
δνὸ Ὀθοοιὰθ δρραγϑηὺ ἴο 81} πη ὕπο ἔ4}} οὗ (9 οἰΐν, δηαὰ οχὶϊθ 
οὗ (80 ποίου, αὖ ὕπθ πδηὰβ οὗ ἐῃο Ομδιδοϑδῃβ. 
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εγοηιίαΐ, οοπιρίαϊηδ διονίν οἱ δ᾽δ ἰοξ : ἦξ οοιμά ποῖ 
διέ σίυο ιἄΐξογαπος ἰο ἐδε ευΐπο τυογὰ διιγηῖηρ 
ιυϑλίη ἀἴπι, νοὶ ἡ λαά ὅδτουσῆξ ᾿ΐπηι ποίλτηρ 

δι δοϑί τ απα πιϊδγεργοδοηἑαϊοΉ. 

ἼΤΏου μαϑῦὺ Ὀορυοαβ τηθ, Ὑδῆνθῃ, δηα 1 ἰού 

ΓΑΥ͂ΒΟΙΕ Ὀ6 Ὀορσυ θα :5 ὑμοὺ δ΄ Βύγοηρογ ὑμδη [, δῃὰ 

Βαβϑὺ ῥγονδίϊοα : 1 δὴχ Ὀθοοθ ἃ ἰδυρῃϊηρβίοοκ 84]] 

{86 ἀδΥ, ΘΥΘΓΥ͂ ΟΩ6 πιοοκοίῃ 28. ὃ ΕὟΣ 88 οἴῃ 88 

1 βρϑδκ, 1 οὐὺ ουὖ; [ ΟΥΥ, ᾿ γΊΟΪΘΠοΘ δηᾶ 8ρ0]]} ! ̓ 

Ὀθοδιβο 80 τψοσζὰ οἵ ὙδανΘἢ ἰβ Ὀθοοῖηθ ὕο 1ὴ6 8 

ΤΟΡΓΟδΟῦ, 8Π6 ἃ ἀογίβίοη 841} [86 ἀδὺ. 53 πὰ {1 

ΒΔΥ͂, “1 ψ1}] ποῦ ὑίηκ οὗ ἰὕῦ, ΠΟΙ ΒΡΘΔΚ ΔΩῺΥ Πιοῖο ἰῃ 

ὨΪΒ Ὡδιηθ,᾽ θη ὑμοσθ ἰβ 1 ῃλΐηθ ᾿οαγύὺ 88 ἰύ ὑγϑῦθ 

ἃ Ὀυγηίηρ ΕΓ0 βῃπῦ ὉΡ ἱπ ΤΥ ὈΟΠΘΒ, δηα 1 81ηὶ ΘΑΓΥῪ 

ψὶῦ ΒοΙαΙηρ ἱπ,"Ὁ δηὰ 1 οδηηού (οοηΐδὶη). 10 ΕΣ 

ΘΔ ὑῃ6 ἀθἔδημϊηρ οὗ ΙΏΔΏΥ, ὕθυτοῦ οἡ ΘΥΘΣῪ 8166 19 

᾿“Βορογύ, δῃὰ ψὸ ψ1}} τοροσγὺ ϊπγᾶ,᾽ (88.070) 811 ΤΥ 

ἔϑυλῖ αν ἔτΊθ 8,9 ὑΠ6 Ὺ ὑμδὺ νγαύοϑῃ [0 τὰν Βαϊ ϊηρί ; 

“Ῥογσδανθηΐυσθο ἢ6 “11 6 Ὀοχυΐοα,Ε δηἀ νγὸ 8}}8]}} 

5 Ογ, ρεγοιαεά (Ῥτον. χχν. 16), Φογθιλίδῃ πλϑϑηθ ὕο Βα. ὑπδὺ 
Ὧθ 88 Ὀθθ ονϑγ- ρογβυδαϑαὰ Όν Ὑδῆνθ ἴο Ὀθοοσὴθ ΗΒ ρσορῇοῦ, 
δηὰ Ὀοχυϊ!οὰ ἱπῦο ἃ μοπίζίουῃ ἔγαυρῃῦ ψἱἢ νοχαύοηβ δηὰ αἱβ- 
δρροϊηὐπιοηίβ ψἘΟἢ ὯΘ ὭθνοΡ δηὐοὶραθα. 

Ὁ Οὗ, ἐπάωγίησ. 
5 Οἱ. Ῥε. χχχὶ. 13, γῆθσθο ἴπθ80 ψογὰβ δῖὸ αιοὐθά. 
ἃ Ψ]2. ἴο ὅπ δυὐπογιῦθθ, οὰ ἃ σμαγρο οὗ ὕγθδϑοῃ (800 χχνὶ. 11). 
9 ἨΘΌ. ἐδθ πιέη οὗ πῖν ρέαοα (68 χχχνιὶι!. 22; Ῥβ. χὶὶ. 9). 
1.0. [οσ τὰν ζέμυρίῃ, ἔς. ἴον }αἰαΐ δίερ, γιμῖπ (οἴ. ῬΒ. χχχν. 1ὅ, 

Χχχνὶι[δθ. 17). 

«0 .ε, ρεγϑδιαάεα ; νὶξ. ἱπῖο βαγίηρς υῃμραυδγάθαϊν βοπιϑίίης 
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ΓΘ: ἀραϊηδὺ Ηΐπ), δηα ἰβδκθ ΟἹ νϑηρθδῆοθ ΟἹ 

ἢ]π.᾽ 

Νουονίμοϊοδ8, δ6 ἐδ διιδίαϊπο απα οποοιγαροά ὃν ἰδθ 
οομυϊοίϊον, ἱδαὲ Υαλιυοΐ, 8 ιυἱί ἢ, ἴηι, απ ιυἱῖϊ ἴη, 

ἐδο ἐπα ρσγαπέ ἴηι 7ιιδίϊοο ασαϊηδὲ 18 
φεγϑοσμίοῦϑ. 

1: Βυύὺ ὙΔΏΜΘΙὮ ἰβ τι τὴ0 88 ἃ τυ ρῦ οη6 δηᾶ 

ἃ ὑθγγ 016 :5 ὑπ γ ίοσΘ ΤΥ ῬουθθουοῦΒ 8}.8]] βύυ μα Ϊ9, 

δηα ῃοῦ ῥΓΘΥΔΙ1] : ΠΟΥ 888] ὈῸ ρυΐ ρτοαύϊνν ἰοὸ 

ΒΏδιη6, Ὀθοδῦβθ ὑπο Ὺ ἢδνὸ ποὺ ἀθδ]ύὺ ψίβοὶν, σι ἃ 

Ῥογρούυδὶ οοπἔυβίοη, τ Ὡ]ΟὮ 8}}8}} πόνο Ὀ6 ἱοσρούύθη." 

12 Βυῦ, Ο ὙΔΏνΘΩὮ οὗ Ποβίβ, ὑμδὺ ὑγἱοδῦ ὑπ6 σἱζηύθουβ, 

{μδύ βοοϑῦ {86 σϑῃὴβ δηῃὰ ὑμὸ μραγύ, ἰθὺ τὸ βθ0 ὑὮγν 

ψΘΏΖΘΔη0Θ ΟἹ ὑδθηι ; ἴοσ ὑπο ὕπο ἤδνο 1 σονϑαϊθα 

ΤΩΥ οδδθ.5 13 δίηρ υηΐο ὙΔΏνΘΕ, ὈΓδίβο γο ὙδΘἢ : 

ἴογῦ ΒΘ δαί ἀθ]νογοα ὑῃθ βοὰ] οὗ ὅθ Ὡθϑαν ἔγοιῃ 

{86 Βαπαᾶ οὗ νυ] οι. 

ὑμαῦ ταϊσῦ Ὀ6 οοπδύγυθα 68 ὑγθαθοηθῦ]ο, δηὰ Ἰοδὰ ἴο δῖ8 Ὀοίῃρ 
τορογίοα ἴο ἴδ χονθτητηθηῦ. «Φογϑι ἢ Β οοηνούζουῃ ὑπαῦ ἐμ 
βαίοὺν οὗ Φυάδῃ ἀοροηαϑα Ὡροὴ βυδηἱαδίοη ἴο {πο ΟἸαϊάδϑοδῃβ, 
οδυβοα Ὠἰτὰ ἴο Ὀ6 τορδγαϑα ὉΥ σὥϑην 88 υπραὐτιοὐϊο, δηὰ ἴο Ὀθ6 
βυδροοίθα οὗ ὕγϑβϑβοῃ. 

8 1.0. 88 8 ἴθδσγ- ΠΡ τη ὙΔΙΤΙΟΥ,--- [9 Γορυϊδν Βθη80 οὗ ρσίδδόνγ, 
τοὶ μῦν ταδη,᾽ ἴῃ ΗθΌ. (2 ϑδσω. χχὶϊ. 8, οἷο. : οὗ Ὑδῆνθῃ, 88 

Ὠοσθ, Ῥβ. χχὶν. 8, 188. χ]ὶϊὶ. 13; σοῃίγαδὺ 7οσ. χὶν. 9). 

Ὁ Οἵ. χχιῖϊ. 40. 
9 ΤῊΪΒ ν ΓΒ ἰ8 γϑορϑαϊθα ἔγοτῃ χὶ. 20. 
ΔΑ ᾿υδιαιῦ ὑμαηκερίνίηρσ, υἱνοτοὰ ἰπ ὑδθ9 οθγίδίηὐν οὗ [ιἷδ 

σους ἀο] Ἠ νϑγϑῃςθ. 
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Α γομποιυοά οὐϑιιγδὶ οἱ σγῖοί απὰ αἀοδραῖγ, εὐλῖοδ, ποιῦ 
εὐγῖησ ἰγοηι λΐηι ἰδ6 ευἱδὴ ἐδαὶ δὲ λαά πεῦον 

δοοη, ὄογη (ο[. 00 111.). 

14 (υτβοα Ὀ6 80 ἀδὺ ὙΒΟγΘἢ 1 γγὰ8 ὈΟΓΏ : ἰού ποῦ 

{80 ἀδΔΥ ὙΠ ΤΥ Ποῦ ὈΔΓΘ 116 ὈΘ6 Ὀ]6886α. 

1δ Οὐγθοα Ὀ6 ὑπο δὴ ψὰο Ὀγουρηῦ {1 ηρβ ὕο ΤΥ 

ἔΌΒΟΥ, βαυίηρσ, “Α τηϑὴ ΟἾ]α 18 Ὀοσ απίο δοο᾽ ; 

ταδκίηρ ᾿ἰπὶ ΥΘΟΓῪ ἰδ. 15 Απᾶ ᾿ού ὑμδῦ τηδῃ Ὁθ 88 

080 οἱδίο8Β. ψ ]ο]1 Ὑδνθἢ ονογίμσον," δηα σορϑηΐθα 

ποῦ ; δηα ᾿οὐ Ὠἷπὶ ΘΓ ἃ οὔυῦ 1 08 ΤΠΟΓΏΪηρ, δηα 

086 (τγ-)Βῃουΐς δὖὺὴ᾽ ἠοοῃύϊαο: 37 Ὀθοδῦβο ἢ Β]69 0 

Ιὴ6 πού ἰη (80 ψΟΙΏΡ, ὑμδὺ 80 Τὴν τηοῦμογ βῃου]ὰ 

Ὦδνο ὈΘΘῊ ΠΥ Κ,͵ΊΆγΘ, δη ΟΡ ΟΡ δἰσγαγβ ρτοϑδύ. 

18 ὙΥΠογθίογο οϑὴθ 1 ἔοσί ἔγοτῃ ὑῃ9 σόοι ὕὅο 866 

ἸΔΡΟῸΓ δηᾶ βοσσοῦ, ὑμδὺ τ ν ἀδνβ βῃουἹα Ὀ6 οοη- 

Βυη64α τὴ ΒΗ δΙηΘ ἢ 

5.1.0. βοάοτα δηὰ ΟὐΓΙΩΟΥΤΒΕ : 6600 θη. χίχ. 2ὅ. 

Ὁ 1,6. {9 ΟΥΥ οὗ μὶβ Ὠουβοῃοὰ δπα ἔγιϑηαβ, αὐὐδοκϑοὰ Ὀγ {89 
ἴοο. 

ὁ ὅ'θο ἷν. 19; δπὰ οἵ. χν. 8. 
ἃ ὅο βϑορῦ. ὅγυυ. Τῇ ΗθΌ. ὑοχὺ 88 ἤγοπι, το δυϊΐα ΦοὈ ἰ}. 

11, Ὀυῦ ἀοθθ ποῦ θσθ αρτοθ τὴ} (Π9 Βθαυθὶ. 



ΟΗΑΡΤΕΕΒ ΧΧΙ. 

Ζεαοκιαδ, δλονίϊν αἰξον δε Ολαϊάδαραη8 δεραη, ἰο δεδίοσα 
“7ογιιδαΐοηι (Β.Ο. 688), ἐπφιῖγοδ οἱ ὕεγοριϊαΐ, το- 

ϑρεοίδηρ δα ἐδδιι6 οὐ ἐδ δῖορε. 

ΧΧΙ. 1ι710.9 σοσὰ υΐοὴ οδπὴθ υπύο «6 γι δ 

ἔγτοια Ὑδανθι, τσ θθη Κίηρ Ζοαοκίδη βοηῦ υηΐο ἰτπὴ 

ῬΑΒΒΠῸΡ ὕμθ βοῃ οὗ Μαϊοῃϊδη, δηα Ζορῃδηΐδη ὑμθ 

ΒΟ οὗ Μδδβοίδῃη, ὑ86 ρῥγίθδὺ, βαυίηρ, 3 "Επαυΐϊο, 1 

ῬΓΔῪ ὕδοο, οὗ Ὑδῆνθῃ ἴῸΓ ἃ; ἔοῦ ΝΟΡΟ ΘΒ ΔαΓΘΖΖΑΓ 5 

Κίηρ οὗ ΒΔΌΥΙΟΙ 18 πηδκίηρ ὙὙδΓ᾽ δρϑίηβῦ ὑβ ; ρΡογδα- 

νϑηΐυγο Ὑδθνθἢ Μ011] ἀ68] τιῦ 8 δοοοσαϊηρ ἰο 8]] 

Ηἷβ. τοματουβ ΟΣΚΒ, δηα ἢ6 Μ11 ρῸ ὉΡ ἔτγομῃ ὑ8.}Ἐ 

ογοηια᾽8 γορὶν: ἐδα οἷέν εὐ δ ἀοϊδυεγοα ἱπΐο ἐδα 
λαπάδ οἱ δε Ολαϊααεραη8. 

8 Απᾶ ΨΖογοιαίδῃ βαϊα απο ἔμθπι, ΤΉυΒ 8881} γ9 

ΒΑΥ ο Ζοάοκίδιῃ : 4 ΤῊυΒ βαϊΐῃ Ὑδανθα, ὑμ0 αοὐ 

οὗ [βγϑ9] : Βϑδο]α, 1 ψ1}} ὕυσῃ στουπμα ὑμθ θᾶροτβ 

8 ΤῊΏΘ ΠΟΘ οογζϑοῦ ἔοσῃ οὗ Νοθυοπδάύμοσσζσαρ (ΒΡ. Ναδῶ- 
κυαάνγ- εἰσι»), αἰταγδ ἰουπὰ ἴῃ “ογϑγαΐδη, θχοθρὺ ἴῃ χχνὶ. 6, 8, 20; 
χχνῖ!. 8,11], 14; δπὰ χχὶχ. 1, 8. 

81,9. ΓΣαΐὶθο ὑμ9 δβίορθ. ΟἵὗἨ χχχίὶν. 21; διὰ (ἰῃ ἔπο Ηϑθ5}.) 
χχχνὶϊ. ὅ, 1]. 
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οὗ γψὰσ ὑμδῦὺ 86 ἴῃ γοὺγ μδησᾶβ, τ θογον ἢ γο ἢρμὺ 

νι μουῦ 80 νγ81}}8 δραϊπβὺ ὑῃο Κίηρ οὗ Βδγυ]οη, 

δα δραϊηδβῦ ὑ86 ΟΠ δ᾽ ἀδθδὴβ 0 Ὀοβίοζθ γοὺῦ, δηὰ 

1 Ὑ1]1 ραύμοσ ὑβοῖχ ἰπΐο ὑδμθ τιϊαβὺ οὗ (μὶ8. οἱΐγ. 

δ Απᾶ 7 ψ1}} Ησῃῦ δρδϊπδὺ γοὺ τὶ ἃ βύγοίοῃθα ουὖ 

Βαμα δηα τὶ ἃ βύγσοηρ 811, ' Δα ἰῇ ΔΗΡΟΓ, δηα ἴῃ 

ἔΓΥ, δηα ἰῃ ρτοαῦ σγαῦῃβ. 5 Απάᾶ 1 11} βιθ 6 

᾿ΠΠδοϊ δηΐθ οὗ {818 οἱἵγ, (Θνθη)} δὴ δηα Ὀρθδβδύ : 

ΠΟΥ 588.8]}} αἀἷθ οὗ 8 ζγτθδὺ ροβύϊ!θηοθ. 7 Απᾶ δἔϊογ- 

ψΔΙα, βαϊ ἢ Ὑδθνθα, 1 Μ111 ἀο νον Ζοαοκίδαη, Κὶην 

οὗ Φυάδἢ, δῃηαὰ δὶ8 βοσνυδηΐβ, δῃα δ ρϑορὶθ ὑμδίν 

ΔΙῸ Ἰοΐῦ ἰῃ {88 οΟἷΟΥ ἔγομμ ὑδθ ροϑβδύ!!θηοθ, ἔσομαι ὑδθ 

ΒΟΙΩ, δηα ἴσοπθη ὑῃθ ἔδπγηθ, ἰηΐο ὑῃθ δαμπᾶ οἵ 

ΓΝΘΟυ ΘΒΔαΓΟΖΖασ, Κὶηρ οὗ Βδθυΐίοῃ, δηα ἰηΐο ὑδθ 

Βεπά οἵ ὑμοὶῦ ϑῃθηθβ, δηα ἰηὔο ὑμθ μδπᾶ οἵ" ὑβοβθ 

ὑμδῦ 5661 ὑμοὶν 11 : δῃᾶ ἢθ 8881] βιυηϊΐθ ὑβϑῃ τὶ ἢ- 

ουὗῦ αὐδΡίογ ;ἃ ἢθ 888]}} ποῦ βρᾶσὸ ὕμϑῃι, ποθ ὈΪΌΥ, 

ΠΟΙ δᾶνθ ΟΘΟΙΏΡΔΒΒΙΟΙ. 

7}: ομπῖν ἦορε οἱ βα[οῖψ 18 ἰο διιδηνῖέ ἰο ἐδ Ολαϊάαοαηϑ 

8 Απᾶ υηΐο {818 ΡΘΟρΡΙΘ ὕμου βδ]ῦ βαν, ΤῊυΒ 8:0}: 

86 ὅο ϑορύ. ὅτ. υϊα. ΤῺ ΗΘ. ὑθοχὺ ἰπϑογίθ ὉΨ θστοσ, απά 
Ὁ 8ὅο ϑορύ. ὙΤῃὸ ΗθΌ. ὑθχὺ 88 ὉΥ θσσοσ, απά (ὑπϑσὰ) ἐδαί. 
5 ΤῊ ϑ'ορί. ἰπ [18 νϑῦβὸ ἀοϑβ ἢοῦ ΘΧΡγϑββ ὕῃθ Ὀσγϑοϊζούθα ᾿γογαάβ, 

δηὰ τϑϑᾶβ αἴνοσσασγάβ, απὰ ἐΐεν δλαϊΐ δηνίίς ἐδόηι υἱέδουι φιαγίον. 
1 υυἱἶἑἌτἬδ ποί δραγε ἰδθηι, οἷο. (οἴ. χὶῖ!. 14). 

ἃ ἩΘθΌ. σοοογαΐδηρ ἰο ἐδ πιοιμὴ οὐ ἰδὲ δισοτὰ (1.6. 4Β ὑΠ9 δσοῦι! 

ἀονουγοίῃ, τοϊθη θϑθὶγ). ὅο ἔγθαυσηῦν. (ἸΏ6 σϑηᾶ. οὗ ΑΥ̓͂. 

ΕΥ͂., ὁ πἢ [Π6 οάχο οὗ ὑπ0 διγοσγά,᾽ ἰβ Ἰηθχϑοῦ). 
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ὙΔΈΜΘὮ : ΒοδοΙΪα, [ βού Ὀοίοσθ γοὺ ὑμ9 νψδὺ οἵ [19 

δπα 80 γᾶν οὗ ἀθδαίῃ 9 10 ὑμδῦ διθύμ ἴῃ {18 

οἱὔγ 88}]} αἷθ Ὀγ ὑδθ ϑυγοσά, δῃηὰ ὈΥ͂ ὑδο ἔδπιηθ, δηα 

ὈΥ ὑδο ρμοδβύϊθμοο; ὈὈὰῦ 80 ὑδδὺ σοοίμ ουὖῦ, διά 

[Ποὺ ἢ} δΔΥ ὕο δ ΟΒδ᾽ ἀδϑϑηβ ὑμαὺ Ὀϑβίθρο γοῦ, 

5841} ἰνγϑ, δῃα ἢἷ8 11ξ9 88.411 θ6 υπΐο Εἷπὶ ἔογ ὃ ὑσϑυ." 

10 ἘῸΓΣ 1 ἢδγο βού ΤΥ ἔδοθ ὩΡΟῚ {818 ΟἿΌΥ ἴοσ θυ], δὰ 

ποῦ ἴογ ψοοά, βαϊ ἢ Ὑδανθα : [Ὁ 884}} Ὀ6 ρσίνθῃ ἰηΐο 

(86 Βεπᾶ οὗ ὑπὸ Κίηρ οὗ ΒΑΌΥ]ΟΙ, δηα 6 888]] 

Ὀυγη ἰὑ τι τγο. 

Α ιναγηΐηρ αὐάγοδδοά ἰο ἰΐδ γοψαΐῖ ἦοιιδοε. Οπὶψ ὃν 

λα δἰγὶοέ οὐδϑογυαποο οἱ 7) δέϊοα οαπ ἐδ οοηϑηρ 

ἄοοπι ὃ6 ανογίοα. 

ΑΡΡΔΥΘΏΟΙΥ ἃ το] δοθα ἔσαατηθηῦύ. Ῥ΄. 12 ἰβ Ῥδγ8116] ἱπ 
ὥθῃοσαὶ ὑμουρσμῦ ἰο χχιϊ. 8, δ, Ὀαὺ ἱβ ουὖὐ οὗ οοπηοχίοῃ τὺ 

ΟΥΠΟΡ χχὶ. 1--10 οὐ χχὶ. 183-14. 

11: Απά ἴο {86 Βοῦβθ οὗ {86 Κίηρ οὗ Φυάδῃ [δου 

5 ΟορΡ. Ὠουΐ. χὶ. 26, χχχ. 1δ. 
Ὁ 1.0. ὯὮ06 ὙΜῊΙ Ἰυαδὺ οὁθοῶρο υὶνῃ ἰὑ. ΤΏΘ δαπθ ΘΧΡΊθβαίοα, 

χχχνυϊἱ. 2, χχχίχ. 18 ; οἷ χῖὶν. ὅδ. 

ΤῊΘ ΡοΪ ον Ποζὸ ἱπουϊοαῦθα ὮΝ Φογθιλίδῃ τγὰβ ἀυθ υἱυἱπχαύοὶ ν 
(εξ. οἢ. χχν. δηά' ὑῃ9 ἱπἰγοαυούίοῃ ἴο οὗ. χ]νὶ.) ὕο 8 οοηνϊούϊΐοη 
οὗ {πο γόϊα σψῃϊοῦ [89 ΟΠ] ἀδϑθηδ τοῦθ ἀοδυηοα ἴο ρἷαν ἱῃ ἢ ΐθ- 
ἴοτγ ; δυὺ ἐῦ ποθιηθα ἴο σωϑην οὗ [8 ἔθ ονγ- οουμύγνσωηθη ἕο ὉΘ 
υπρϑύσγϊοὐΐο, δηὰ θὰ βῃμοσῦν δἰοσινδγαθ, ἱηαἰγοοῦν, ὕο ἢΐθ δεγϑοϑῦ 
δῃα ἱπηργίβοητηθηῦ ἰχχχνΣ. 18 8.), πὰ ἴο ἃ ἀθεηλθπα ἔοσ διὶβ 

ἀοαίῃ (χχχνδ. 2, 4 Ε.}. 
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Βα] 88ὺ0,} Ηθδὺ γὸ ὑμο ποζὰ οἵ Ὑδῆνθα, 120 

Βοῦθθ οὗ Ὠενιὰ : Τῆυβ βαϊ ἢ Ὑδηνοι, Εἰχθουΐθ 

παροτηθηῦ ἰῃ ὑῃθ πιογηΐηρ, δηα ἀθ νοῦ Πἷπὶ ὑδδῦ 

Βδύῃῃ!. Ὀθϑῃ στο θα ἔγοπι ὕθ βδπα οὗ [86 ὌΡῬσθέβοσ, 

ἰού Ὧν ἔυγΥ 3ο ἔογί 1Κθ Ηγθ, δῃὰ Ὀυγὴ τι ΠΟΠΘ 

ἴο αυθηοὶ ἰὕ, Ὀθοδυθθο οὗ 86 ου]] οὗ γουγο ἀοίρΒ. 

γαλδιυοῖ ἐδ ἀαραϊηϑδὲ “ογιδαίεηι, απ υυἱδ ριιπίδῆ, ἤογ 
ἐπλαδιαηίδ [οΥ ἐδοὶγ υυοηρ-αοΐηρ. 

Α ροθίϊοδὶ ϑριοσυθ ἰο υυ. 1--10. 

18 ΒΡΠοΟΙΪά, 1 δῖη δρδϊηδβὺ ἰμοο,ὰ Ὁ μηδ ὑγοβδ᾽ 

οὗ 0 νϑ]θ, δῃὰ οὗ ὑ8θ σόοκ οὗ {86 ρὶδίῃ,: βαι (ἢ 

ὙΔΏνΘΕ ; γὸ ψοἢ βὰν, “ΠΟ ψ1}} οοὴθ ἀονῃ 

ὍΡΟΙΣ υ8Βῖ ΟΥ Ὑῶο Ψὶ1 ϑῃΐογ ἰῃΐο οὐγ ἰδαίγββ ἢ ̓  

5 ΤΊο ΗθΡὈ. ἰοχὺ Ὦθῖθ οδῃποῦ 6 σἰρῦύ. ἘΠ ΟΡ ὑπ9 Ὀγδοϊκοίθα 
τογαθ---ἰὴ (ῃ9 ΗΘΌ. οὴθ ψοτγά---δνο ἔα θη ουὖ ; ΟΥ π9 ορϑηΐηρ 
" Ἀπα’ τυδῦ ὯὈθ οτηϊ θα, δὰ ἐμοὸ ο] οί νογάβ ὑσγοαίθα 88 8 
υὐ019 (αἴ. χχὶϊ!. 9), Οοποεγῖηρ ἰδὲ ἤοιιδα οἱ ἐδδ κίμῃ οἱ Χυάαλ. 
ἮἩδαν να, οἷο. 

υ ΤῊΘ ξο]ονίης οἴδυδβο ἰθ γορεδ θα ἔγοσμῃ ἱν. 4. 
ο 8ὅο Ηθ. τρδσῷ., ὅυυ. Ταάγῃ. ΤῺ Ηρ. ὑοχὺ [βδ8, ἐλδὲγ. 
ἀ Οἵ, χχίν, 80, 31, 32,1. 31,11. 25 ; ΝΔῇ. 1]. 14, 1]. δ ; ἀῃὰ οἶΐθῃ 

πῃ ἘΖΟΚΙΘΙ. 
4 ΤῊ ἐθσωηϊηΐηθ ἀθηοῦθθ [19 ΟΣ ΣΟΥ ῥΘγβοη θα : οἷ, χχὶϊς 

93, ἀπ οἱ νἱΐ. 29. 

Ἢ Ον, ἐαδίε-ἰαναὰ (θ00 χΙνὶ!. 8, 21} 
Ε Τῇ ψὮΏΪϊΟ, γΠΟὀ 81Θ ΒθοῦΓΟ, {πὸ ᾿ἰοηθ ἰὼ (ἢοὶΡ ἔογοδβὺ Ὠοχηθδ. 

ὙἼΏο νοχζὰ, 886 ΡΒ. οἷν. 22, Νδῆ. 11. 12 (΄ ἄϑῃβ ᾽). 
Ῥ. 18, δα ἐὺ πον αὐδηάᾶβ, βϑϑτβ ΟἸΘΟΣΪΥ ὕο ὯὈθ δαάγοθθοα ἴο 

Φοτυβαίθε, ὑμουρῇ ὑῃ9 ἀοδοσίρίίοη ἀοϑα ποῦ ϑιυιϊῦ ; ἴογ Φοζιιβαίθγω 
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1 ΑΠ41]1 1} ρυπίβῃδ γοὺ δοοογαϊπρ ὅο ὑμὸ ἔγυϊ οἵ 

γοὺ ἀοίΐηρβ, βαϊῃ Ὑδῆνθι : δηὰ 1 ψ}}} Κίηα]θ ἃ 

ἤγο πῃ ΟΣ ἔογοδύν, δ8ηα 1ὖ 584]}] ἀθνοὺυῦ 411] ὑμαὺ 18 

τουηα δουῦ Π6Γ.5 

Ιῖ08 πΟΙΓΠΟΥ ἱπ 8 “να ]6,᾽ ΠΟΥ ὉῥΡοη 8 “ΣΟΟΚ᾿᾽ γχίδίηρ ουὖῦ οὗ 8 
“ ΡΪαίπ,᾽ οὐ ἰ6}]6-ἰδηὰ ; διὰ ἱἰΐβ οἱϑναίϊίοῃ 'β βυοῖῦ (2,600 ἔοθοί 
δῦονο 9 Μοάιοσγαθδη 868) ἰπαὺ ἃ ἔοο οου]ὰ ποὺ ὍὯθ Ββαϊὰ 
ὨΔΟΌΓΑΙΥ ἤο “οομθ ἄονγῃ ᾽ ὉὩΡοΩ ἰΐ. 1 ἰβ ροββῖ]9 ὑπαὶ {Π6 
ΨΘΙΒ6 γ͵Ἃᾳ ΤΙ θη ΟΥ̓ ἱ4}}ν ἢ Τϑίοσθηοθ ὕο βοσὴθ οἵδμοσ οἱΐν 
(89 τιϑδλόνγ, ΟΣ “Ὅ ρ]αὶπ,᾽ ἱβΒ ΘΟΣΩΤΩΟῺΪΝ υδοᾶ οὗ 89 “ ἐ606-ἰδπὰ ᾽ 
ὍΡΟΙ ψὨΟῺ [Π9 Ῥγὶποῖραϑὶ οἱδδθθ οὗ ΜοδῸ αν, ὅογ. χῖν!. 8, 21), 
θυΐ ρ᾽αοθα Ποῦθ ὈΥ ὅπ Θοτρ ον οὗ ὑπ0 Ὀοοῖ οὗ Φοσϑχηΐδῃ, το 
ἰγϑαϊοα ἰῦ 88 τοΐοστίης ὕο ΦθγΈβδίθσω. 

δ ΗἨθΌ. υὐδίξ ὡρολ. 
Ὁ Ζογυβαίοσω ἰβ ἤριυσοα ΠΟΥΘ 88 ἃ ἔογοϑὺ (οἷ. 18. ἰχ. 18, οὗ 15786]) 

ἀοδίχογοα ΌὉΥ ἃ βυδάρθῃ οομῆσδρταίίου. 
5 υ. 14 οἷ. χνὶ!. 27, τ} 09 ποῖθ. 



ΟΗΑΡΤΕΒΞ ΧΧΙΙ.-ΧΧΙΠΙ. 

εγοηιλα 8 7ιάροπιοηὲ οὐ ἐΐδ6 ζῖηρθ8 απὰα γγορλείβ οἱ 
λδὴδ ἐΐηχο. 

(1) Οπδρ. χχίϊ. 1:---Χχὶῖ. 8. 

7}. ζΐησϑ. 

Ἐχλογίαϊϊοη, ἰο ἐδα ζηρ απὰ Ῥγίηοεϑθ ἰο ὧ0 7ιδϑέϊ06 ἐπ 
{λ6 ἰαπά (οἰ. 2 ϑϑια. νἱ}]. 1δ, 1 ΚΊηρβ χ. 9), 

{{ ἰΐδον ἀοδῖγο ἐΐ8 οοηέϊηιιοα γγοδϑρεγίέν. 

1 ΤΏυΒ Ββαϊα Ὑδῆνθῃ : αο ἀονγ" ἴο ὑῃ6 Ὠοῦθθ οἵ 

{86 Κίπρ οὗ Φυάδῃ, δηα βρϑδῖ. ὕμογο ὑμ 8 ψοσζά, 5 δῃὰ 

ΒΔΥ, Ηδθδσ ὑμ6 ποσὰ οὗ Ὑδῆνθα, Ο Κίηρ οὗ δυάδῇῃ, 

ὑμαὺ δἰὑὐοβῦ ὑροὴ ὑμο ὑβσοῆθο οὗ θανά, ὕμου, δηά 

(Ὦν βογσυδηΐβ, δηα ΠΥ ῥθορίθ, ὑμδῦ ϑῃῦογ ἴῃ ΟΥ̓ ὑ:6860 

ζϑΐθ8. 

8 ΤΏυΒ βαϊἢῃ Ὑδηνοιῦ : Εχθουΐθ γὸ ᾿υαροιηθηῦ 

8Πα ᾿υδύϊοθ, δηα ἀο νοῦ ὑμὸ βροὶ]θα ουὖ οὗ [860 παπᾶ 

5 ΚΊΖ. ἔγοσῃ 89 Τοτρ]ο--- ὙΠ οἢ 88 οα [ἢ9 ΟΡ οἵ “Ζίοη,᾽ ἐδο 
Ἐϊδδίοσῃ [Ὡοὺ, 88 18 βῆθνγῃ ἱποοσυθοῦγ ΟἹ ΤΔΏΥ ΤΉΒΡΒ, 9 
Ῥεδίεγ} Ὦ11] οὗ Φογυβαιϑυλ---ο (ἢ Ῥδ]8οθ, το ψὰ8 οοηζίρυουθ 
ἴο ἰύ (ΕΖ. χΙὶ, 8) οα ἴω βουΐῃ, δπὰ α Ἰ᾿ἰθ019 Ὀϑὶονν ἰδ. Οὐτωρ. 
Χχχνὶ. 12, 2 Κίηρε χὶ. 19; δηῃηὰ σοῆνοσθοῖν 9Ὸ (ΟΓ Ὀγίησ) ὠρ᾿ 
ἔτουα 89 ρϑίδοθ ὕο ὑπ Τϑιαρίοθ, οἷ. χχνὶ. 10, 1 ίηρϑ νἱϊ. 1, 4. 
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οὗ 89 ΟΡῬΓΘΕΒΟΡ : 84 ἀο πο ντοηρ, ἀο π0 ν᾽] ΪθΠ060, 

ἰο [80 Βο]ουσοσ," ὕπο ἔδύμουθθθ, Οὐ 80 σἱάον, 

ΘΙ ΠΟΣ Βῃ6α ἱπηοοοηῦ ὈΪ]οοα ἴῃ {μὶβΒ ρΐδοθ. ἍἭὍ ΕῸΣ 

ἱ γὸ ἄο {πὶβ ὑπίπρ ἱπαθθα, ὑβθῃ 8}}4}1} ὑμοσθ δῃΐον 

ἴῃ ὈΥ ὑπο ραύθβ οὗ ὑ}:18 ἤουβο Κίηρβ βι ὑπρ' ὌΡΟΣ ὑἢ6 

ὑΒγοῦθ οὗ Θενὶα," τ] ηρ 1Π Ομασὶοίβ δηα ΟἹ ὨΟΓΙΒΘΒ, 

6, δηα 8 βουνδηΐίβ, 8Π6] δΐβ ρθορίθ. ὅ Βυύ 1ἢ γθ 

ΠΘΑΓ ποὺ ἰμο80 ψογάβ, 1 βιθαῦ Ὁ ΠΩΥΒΟΙῖ, βα ἢ 

Ὑδθνθι, ὑμαὺ {118 Ὠοῦβο 85}8]}] Ὀθοοὴθ ἃ νγδβίθ. 

Α͂ Ἰαπιοηξ οὐ ἐδα αρργοαολέπρ [α1 οἱ ἰΐζδ6 ἦοιιδα οἱ 
᾿αυϊά. 

6 ἘῸΣ ὕδυβ Βαϊ Ὑδῆνθ Θοποογηΐηρ δ ὨουΒ6 

οὗ (6 Κίηρ οὗ Φυά δ : 

Α ΑἸἰϊοδαδ αὐτὸ ὑβοὰ υπΐο Τη6, 

8δηα [9 ἴον οὗ ϑῦδῃοῃ :ἃ 

(0) ϑυγοὶν 1 “1}} πᾶ κο ὑπο ἃ ὙΠΟ ΘΓΏΘΒΒ, 

οἰδϊθ8 ΒΟ. δ.Θ ποὺ ἱπῃδ θα, 

1 Ὑ11} ῬΥΘΡδσθὸ ἀοβύγουοεβ δραϊηβὺ (866, 

ο΄ ΘΨΘΙΥ ΟΠ6 ΜΒ ἢἰβ ΘΔΡΟΏΒ ; 

Απαὰ ὑδμον 88}4}} ουὖὐ ἄογγῃ ὑΠ 7 ομοΐοθ οϑάδυβ, 

8η4 οαϑῦ ὕμβοιῃι οἡ ὕο 86 ΗΓΘ. 

5. θ9 ου νἱΐ. 6. 
θ ΗδΌ. [ον Ῥθαυϊὰ ὡρορ δὲδ (Ἀγοηε. 
9 Οἷ. νὶΐ. 34. 
ἃ Ναιωθα 88 ϑχϑωρῖοθ οὗ ΠΡΟΣ νοοαοσα τορίοῃδ. 
5 ΗΘΌ. ϑαποίδῳ : οἷ. νἱ. 4. 
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8 ΑΠα ΣΊΔΩΥ ΠδύϊοηΒ 8881] 888 ὈΥ ὑ}18 οἱὔγ, διὰ ὑ8 6 Ὺ 

Β}}8}} ΒΔΥ ΘΥΘΙῪ ΙηΔὴ ἴο δὶΒ ποὶρῃ οῦΓ, “ ΥΥ Βοσοίοσθ 

βοΐ Ὑδῆνθι ἀοηθ ὑμὺβ υηΐο ὑμὶβ8 στοδὺ οἱΐν ἢ ̓  

9 Απα {860 88}4]} δῆβνγοσ, ᾿Βϑοδῦβο ΠΘῪ ἔοσβοοκ 

ὑπο οονθηδηῦ οὗ ὙδηνΘἢ ὑμποὶρ αοά, 8π6 ουβρροα 

οὗδμοῦ μοᾶβ, δῃα βογνϑα ὑμθη.᾿ 

͵ελοαδαξζ (2 ιηρθ ΧχΙ. 31-3ὅ), τὐδο διιοοσοοαοα 
΄7οδιαΐ, διὰ αἤον α γείρη, οὐ ἰΐγοο πιοηΐδ 
(Β.α. 608) τυαϑ ἑαζοη οαρίῖυο ὃν Ῥλαγαοΐ 
ΜΝεοοΐ, απα οαγγίοά ἵπίο σνρί, υἦογε 

λε ἀϊοά. 

10 ΘΟΡ γὸ ποῦ ἴοΥ ὑμὸ αἀθδα, ποίΐμοσ οοτὰ- 

Γηϊβογαῦθ Ηἷπὶ : ὙΘΘΡ ΒΟΓΘ ἴου πἷπι ὑμδῦὺ ροούβ διΌΤΔΥ ; 

ἴουῦ 6 88}8]}] σϑύυτῃ ΠΟ ΠΟΘ, ΠΟΙ͂ 866 ἢὶβ ηδίϊνο 

οουηΐσγ. 1: ΕῸΡ ὑδυ8 Βαϊ ὙδῆνθΒ ἰουοβίηρ 

ΘΒ ΔΙ] υτ,. 086 Βοη οὗ ΨΔοβίδιῃ, Κη οὗ Φυάδῃ, νοὶ 

ΤΟΙ ηθα ἰηδβίοδα οὗ “οβίδῃ ἢῖβ ἔαύμορ, σοι τοηῦ 

ἔοι ουὖ οὗ (ῃϊ8 ΗΙδοθ: Ηο 588}4}} ποῦ γϑύυσγῃ ὑμ Π 6 Ὁ 

ΔΩΥ ΤΠΟΪῸ ; 5 υαῦ ἴῃ 0 ῥΡΙδοθ ψῸ  ὑΠΘΥ ἢδΥθ 

ΟΔΥΤΙΘα εἴπη ἰπΐο οχὶΐθ, ὑοῦ 588}8}} ἢ6 αἷθ: δηα δ 

8181} 800 818 ἰαπμα 0 ΤΟΥἵΙΘ. 

6 Οἵ ν. 19, χνὶ. 10 ἔ. ; Ὠουῖΐ. χχῖχ. 24 ἔ. ; 1 Κίηρβ ἰχ, 8 ἢ. 

"1.9. Φοβίβῃ, βἰαίη ὃν ῬΠδγθοἢ Νϑουῦ δὖ ὕπο δι] οὗ Μοριάάο, 
Β.σ. 608 (2 Κίηρβ χχὶϊ!. 29). 

Φ Το. Φοπορῆδζ, οδ!]οα " ΚῇΔΙ] Γὰ ᾽ α|8ὸ ἴῃ 1 ΟἾγ. 111. 1.Ψ 
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ϑολοϊαζίηι (2 Ἰζίηρβ χχὶ"!. 86-χχὶν. 7: 8.6. 608--ὅ97), 
ιυῆοϑε 8οἰ δὴ, απᾶ ογρργεοδϑϑῖυε ζιχινν 8 οοΉ- 

ἰγαδίοα διξεγῖν ιυἱξδ ἰΐδ6 7μι8ὲ γιΐε οἱ ἢὲδ 
ἰαὐδον “οδιαλ. 

18 ΑὮἢ ! 9 ὑμδὺ Ὀυ]αοί ἷβ ἢουθο Ὀγ υητὶρὐδουβ- 

ΠΘ6Ά8, 8Π6α ἷ8 τοοΐ ΟΠ ῬΟΓΕ ΟΥ̓ ᾿π]υβύϊοο; ὑμδῦ 

υδούμβ Ηἷ8Β ποὶρῃθουγ Β βουνίοθ πιύμβουαῦ ψαροθ, δηᾶ 

ρσἰνοῦδ Πἷπλ ποῦ Ὠἰβ εἶτ ; 16 ὑμαὺ βαϊΐῃ, “1 υ}} Ὀυϊ]ὰ 

16 ἃ 166 Βουβθ δηά βρδοίουβ γοοΐ-ομδηλοΣΒ,᾽ δηὰ 

οαὐοῦ κἷὶπὶ ουὖ ἷβΒ νίηάονγθ, Ῥδηθ πον ἰὑ τι 

ΟΘΟὺΔΓΡ, δα Ῥαϊηὐίπησ ἰὑ τὴ νου ]} 0.5 16 Β[ῃδ] 

ὑοῦ γοίζῃ ὑϑοδῦβο ὕδμου βίσγοθῦ ὕο θΧοϑὶ ἱῃ οϑάδὺ 34 

ἀἰὰ ποῦ ὑὰγ ἔδύμογ ϑαὺ δᾶ ασίηκ, δηὰ ἀο ἡυαροιμηθηῦ 

δα Ἰυδβίϊοοϊ ΤΏθη 1Ὁὺ τὰ ψῸ}} τι τη. 156 Ηρ 

Ἰπαροα ὑΠθ οαῦθο οὗ {80 ῬΟῸΓ δηά ὨΘΘΟῪ : ὑδθῃ 1 

γγ88 γὸῸ]}}. [8 ποῦ ὑμδύῦ ὑο ΠΟΥ͂ π0 3 βαϊν}} ὙδΕν ΘΙ. 

11 ἘῸΓ ὑ8]1}0 ΘΥΘΒ 8ηα ὑΠ]Π6 Ὠθαγὺ δ.Θ βϑῦ ΟἾΪΥ ὕὉΡΟΩ 

ΔΑ ΟἾΒΙΏΡΟΡ Θιθοῖθα οὐ {πο ἢαδαὺ σοοῦ οὗ δῃ ϑαδϑίϑθσῃ ἤουβο, 
ἢ Ἰα ϊοοα τνϊμάονθ, αἰνίηρ ἔγθϑ οἰγουϊαδίίοη ἕο [9 εαἷν, ϑοοϊυδοὰ 
δηά οοοΐ (εἶ. Φυά. ἐϊ. 20 ΕΝΥ. τοδστῷ., 1 Κίηρῃ χυἱϊϊ. 19, 2 Κίηρε!ί,. 

2, δῃ. νἱ. 10): “[Π9 τηοϑῦ ἀθδίσα]θ, ἀπ ΘΏΘΥΑΙν ὑπὸ Ὀοϑῦ 

βιυϊοα-Ρ τοοῦὰ ἰῇ ἴπ9 ἤουβθ, δηά 5}ὲ}} ρίνϑηῃ ἕο συοαίθ το 8.Θ 
ἴο 6 ὑγοαϊοα τῦῦ ΠομουΡ ᾿ (ἸΒοϊηδοη, Τὴ Σαμαὰ απὰ ἰἦδε Βοοξ, 

ἷἱπ {πΠ0 3. νο]. οᾶ., σεμναὶ Ῥαϊεδίέΐα, ἡ. 634, τ ῖ 1ΠΠυδίγαξίοη 
Ῥ. 686; ἰῃ [9 ο;θ6 νοὶ. οα., 1898, οἵἴο., Ρ. 160). 

Ὁ 8ο, αἰνίαϊηρ ὕνο τνορὰβ ἀἰδογοηϊ, ν, δπὰ οπδηρίηρσ 90 
Ρυπούυδίίοη. Τἢθ ΗΘΌ. ὑθχὺ οδῃπηοῦ ὈῸ ἱπύθ! αἱ ̓ ν ἐσγαηβ]αιϑά. 

5 ΖοΒοίδ κί ϑηϊαγρϑαὰ δηαὰ Ὀϑαυϊβοα Ἠΐβ ραϊδοθ Ὁ [89 ἔοσοοὰ 
υΐ υπραϊὰ ἸΑ ΟΣ οὗ Ὠΐβ βυθδ]θοία. 

ἃ Τ. οο8 Ὀυϊάϊηρ ῥβίϑοθβ οὗ οϑάδσν στωδκο {ὴ96 8 Κίηρ 

9 
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Ὦγ αἰϊβηῃοποδῦ σψαΐη, δηα ΡοῚ ᾿πποοθηῦ Ὀ]οοά, ἔογ 

ἴο Βῃ6α 1, Δηα ὉΡΟῚ ΟΡΡΓΟΒΒίοη 8η6α ΡΟΠ σ]ΟΪΘΠΟ6, 

ἴογ ἴο ἀο 1. 

18 ΤὨοσγοίοσθ. ὑδυβ βαϊβ Ὑδῆνγθῃ ΟΟΠΟΘΓΉΪης 

Φοβοίδἰκίτ, ὑΠ6 βοῃ οὗ Ψοβίδῃ, Κίηρ οὗ Φυάδῃ : ΤΏΘΥ 

Β8811] ποὺ νγδὶ! ἔογ ἶτη, (βαυηρ,) ὁ ΑὮ τὰν Ὀγοῦδου ! ἢ 

ΟΥ, “ΔῈ βἰβίοσ ! ̓ ΠΥ 8}48]] ποῦ νγ8]] ἴογ Εἴσω, (βυ]ηρ,) 

“ΑὮ Ἰοσὰ !᾽ ογ, Αἢ δἰ8 ρίογυ 5 19 ΗΦ6 5884]1} Ὀθ 

θυχοα τι ὑπὸ Ὀυχίαὶ οὗ δὴ 885, ἀγαρρϑα δίοηρ 

δα ἤυπρ ἔογῦ θογοπα ὑμὸ ψαΐθβ οὗ 96 84 6}. 

ελοϊαολήη, (2 Κίηρθ χχῖν. 8-16; χχν. 27-30), ωἦο, 
αἤον α τοῖρη οἱ ἰἦγοο ηιοηἶδδ, τυαᾶϑ οαγγὶοά 
οωρίδυο ἰο Βαδυΐοη, ιοἱξδ δα Ποιροῦ οἱ ἐΐδε 

παξίοη, ὃν Νοδιιοδαάηποζζαν (Β.Ο. 6597). 

30 (ὁ ὕρ (,Ο Δογυβδίθη,)» ἰο 1 Όδ ΠΟΙ, δηα ΟΥΥῪ ; 

δα ἴῃ Βαβϑῆδηῃ υὐδοὸσ ὑΠῪ γοΐοϑ: 

Απα ΟΥἿὟ ἔγοιῃ Αθδυΐμὴ ;9 ἴοὼγ 811 ὉΠγ Ἰονοσθὰ 8.Θ 

ἀοδβίγουθα. 

5 ΝοΌΠΟΣ το] αὐΐοηβ ΠΟΥ βυ ]θοῖθ υ7}}} Ὀϑυναΐ Πὶβ Ἰοββ.0 Οοσηρ. 
οἷ. χχχίν. ὅ, 1 Κίηρβ χὶϊ!. 30. 

Ὁ Τηρογίϑα ον 9 γθαβοὴ βίδαῦθα οἡ νἱὶ. 2θ.0 ΤῊΘ Ῥσχοῃοῦῃβ, 
88 ἴεαγ ἃ υ. 23 ἐπα, Δ7Θ 811 ἔϑυαηϊηΐῃθ, βῃμουίηρ ὑπ Ὁ} οΘοτησηυπ 
ἰθ δἀὐάγοθοοά. 

5 ΤΏΘ “ραγίβ ΔΌγοβϑ᾽᾽ : 8 γβῆρθ οὗ τηουηῃίδαϊίηβ Εἰ. οὗ ὑη6 Ὠσοϑδά 
ὅ8θ86 ἰβΒ τηϑϑηΐ, {Π9 Βδυὴθ 88 ὑμδὶ ἔγσοσω υυῆΐϊοῃ Μοβθϑ βανν ὑπο Ῥτο- 

Τηϊβοα 1,δΔηὰ ; 600 Νυσω. χχνῖ. 12. ῬυΡ]ο τυαπρς να8 ἀδυ8] οα 
οἸοναύθα βροΐδ: οἷ. 11). 21, νἱΐ, 29, 18. χν. 2. 

4 1.9. (ἢν 6]119ὁ86. Οἵ. ἐν. 30. 
“ ἯΘΡ, ὅγοζεοη (Εἰ. χχχ. 8). 
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311 βρᾶῖκὸ υῃΐο 6 1ῃ 87 ργοβροσύν ; δυὺ ὑμοῦ 

πδαβῦ, “1 Ὑ1}} ποῦ θᾶγ.᾿ ΤὨΪΒ Βαΐῃῃ Ὀθθῃ ὑΠγ γα Υ 

ἔγοπι ὑγ γουΐῃ, ὑμαὺ ὑμοὰ μαϑῦ ποὺ βϑαγρκοηθα ἴο 

Υ σνοΐοθ. 33 Α]1 ὑῃν βῃορβογαβο ὑῃ0 σψὶηα 88}48]]} 

ΒΘΡΒΟΓα,Ρ δηᾶ ὑῃγ Ιου  Β 8}}8}} ρὸ ἱπίο οδρύϊνι : 

ΒΌΓΟΙΥ ὑμοθη 88] μου θ6 ραυὺ ἴο Βῆδῃιηθ δηᾶ οοη- 

ἔουπαάοα Ὀθοδῦδβο οὗ 841] (ἢν τ οκοάηθεβ. 330 ἰη- 

Βαϊ γοβα οὗ ᾿ϑθδηοη, ὑμδῦὺ αγῦ ἡθβϑυϊθα διηοηρ ὑῃθ 

οοάδβ,. μὸν ψ|]Ὁὺ ὑβοὺ στοδηδ θη ῬΔΏΡΒ ΟΟΙῚΘ 

ὍΡΟΙ ὕδοο, 0 ῥϑὶῃ 88 οὗ ἃ ψοιθδη ἰπ ὑγϑνυδὶ ! 

4.Α5 1 |ἷνθ, βαι: 8 Ὑδνθα, ὑμπουρῃ ΟΟηΐδἢ 5 ὑῃ6 βοῃ 

οὗ Ψομοίακίτη, Κίηρ οὗ Φυάδῃ, ψϑγὸ 86 βιψηϑῦ ὕροῃ 

ΤΩ τὶσῃῦ μαηά, γοὺῦ σψουἹὰ 1 ῥ]υοῖκ (πθ6 {πῃ θ6η06 ; 

δ Δη64 1 ν1}1} ρίνο ὕμποο ἰηΐο (86 Βδμῃάᾶ οὗ ἔβϑῃι ὑμαύ 

ΒΘ6Κ ὑδγν 11ο, δῃὰ :πΐο ὑμθ μδῃάᾶ οὗ ὑβϑιη οὗ τ βΟΙ 

μοῦ τὺ ἴῃ ἀγοϑδα, ὀνϑθῃ 1ηΐο 89 δαπα οὗ Νορυσἢδά- 

ΓΟΖΖΑΣ, Κίηρ οὗ ΒΑΌΥ]οΟΙ, δηᾶ ἰηἴο ἐῆ6 μεμα οὗ {δ9 

ΟΠδιάθδηβ. 35 Απᾶ 1 11} ἢυ.] ὕμθο ἔοσίῃ, δῃὰ (δγ 

τηοῦμον ὑμαὺ Ὀδᾶγὸ ὑμοο,ἤ ἰπΐο δηούδμοσ ἰαπᾶ,85 τ ΏΘΓΟ 

85. 1.0. Γ᾿ ΤΌΪΟΓΒ, 88 ἱΐ. 8, οἵα. 

Ὁ ἸΣΟΒΙΘΑΙΪΥ ἔοσ, βοδύνογ. 

5. 1.90. Ζογυβαίθγα, ροθίϊοα ἢν Ρἱοίγοα 88 πϑϑυϊϑα ἴῃ 00 Γθόθαβοδ 

οὗ 1 θδποῃ, ἰἱπ οσθῦ ἴο ἀθρίοῦ 18 βϑῆβο οὗ βοουγίυν. 
4 δο δορί, βὅγυτ. συϊα. Το ΗΘΡ. ἱβ οὗ ἀουδίέξι! τηϑϑιΐηρ. 
41,9. Φοποίδοπιη, 2 Κίπρ χχὶν. 8, 12, 1, οἴο. Ομ) οᾶ εοοπέαΐ 

ἰῃ οὗ. χχῖν. 1, χχν!. 20 αἷ. ; δηρα Οομέαΐ α͵5ο0 ἱπ εἢ. χχχνὶϊ. 1. 

1.6. Νομυβμίβ ; οἷ. οὐ χίϊ!. 18; δῃὰ 800 2 Κίηρβ χχίν. 12. 

ε 30, οτηἰϊζἰἰῃρ ἃ Ἰἰούΐθυύ. Τῃὸ ΗθΡ. ἰθοχὺ 88, ἐδε οὐδεν ἰαρῃᾷ, 
ΟΙ, Ῥουν. χχὶχ. 28, 
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γ9 ψ 6 ποῦ ὈΟΓΏ ; δηά ὑπῃογθ 88}8]] γο 416. 37 Βαύ 

ἴο ὑδο Ἰαπα ψϑογθυηΐο ὑΠ|61Ὁ ΒΟ] Ἰοηρούμδ ἴο τοΐυγῃ, 

Ὁ ΠΟΣΙ 5884} μον ποῦ τοΐίυσῃ. 3818 ὑῃ]8 ἴδῃ 

Οοηΐδῆ ἃ ἀοβρίβοα ὈσΌκθη ἰπηᾶρθ Ὁ 15 Ὧθ6 ἃ ν 6886] 

ψ ΟΥΘΙῚ 18 ΠΟ Ρ]ΘΑΒΌΓΘ 25 ΨΥ ὑῇθη 8.6 μον Ὠυσ]οα 

ἔογί, ὃ6 δηᾷα ἢΪ8 8666, δηα οαϑὺ Ιηὖο ὑδ6 απ ὑμδῦ 

{0 Κπον ποὺ 34 39 Ο ]Δπ6, ΙΔ Πα, ΙΔηα, ἢθαγ (89 

ψογὰ οὗ Ὑδῆνοι : 39 ΤΏ βαϊῃ Ὑδηνο, ΚὙγτγῖθ 

γο {818 πηϑδὴ Ο}116]688,» ἃ τη8η ὑδμδὺ 888}} ποῦ ΡΓΟΒΡΟΓ 

ἴῃ 18 ἀΔΥ8 : ἔοσ 0 τηδῃ οὗ ἢἷβ8 8666 5}}8}} ὈΓΟΒΡΘΓ, 

βἰυὐἱηρ ὑροη ὑπο ὑμσοηθ οὗ αν, δηα συ]]ηρ Δν 

ΙΔΟΓῸ ἴῃ Ψυάδῃ. 

Α ἀορπιποϊαξίοη, οὐ ἰδο μπιυογίδῳ γυΐογ8 οἱ συ μααΐ, απά 
φγοηιῖδοε ἐδαὲ Υαδιυοΐ, ιυἱἱΐ γαΐδεὸ ὦρ [αἰ [ει 

γεΐογ8 ἴηι, ἰδεῖν ρίαρσο. 

ΧΧΊΙΠ. 1.Δῃ! δ ββορβοσγαβ ὑμαὺ ἀοδίσου δηὰ 

Βοδύνο ὑ86 βΒῆθορ οὗ Ὧν ρμαϑίυσο! βαϊύῃ Ὑδην ἢ. 

2 ΤΉ ΘΓΘίοσο ὑμ8 βαῖ Ὑδθπθα, ἐμ Οοα οὗὨ [βγϑοὶ, 

δροίϊηδῦ ὑμ6 βῃθρῃθγαβ ὑμδὺ ἔθϑα ' ΤΥ ῥϑορὶθ: γε 

5 ΗΘΌ. ἐλευ “εὶ ὦρ ἰδεῖν δομΐ : οἷ. χ]ὶν. 14; Ὠσυΐ. χχῖν. 1ὅ, δῃὰ 
Ηοϑ. ἰν. 8, οΥΘ βοῦ {πὸ ποαγὺ ᾿ 18 11 ΓΑΙν ἐϊὲ ὡρ δε ϑοιιΐ. 
ΤΏο “βου 18 ἱπ ΗθΌ. ὑϑυοποίοον ὅπ βοαὺ οὗ ἔϑοϊησ, δηὰ 68- 
Ῥϑοΐδ!ν οὗ ἀθβίγο ; θ00 ὑπ τυτὶογ᾽ β Ῥαγαϊϊεῖ Ῥδαΐεν, Ὁ. 459 ἔ. 

Ὁ ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ 8 Ὀγόΐζθῃ ὑθστα- οοὐία ἤρσιυτγίπηθ,᾽ Επονοὶ. Βιδὶ. 1}. 
3818. 

5 Οἵ. χῖν!. 38; Ηοβ. νἱῖδ. 8. 
ἃ Οἵ. χνί. 18; δῃὰ ου χὶν. 18. ; 
1.0. Βορίδύοσ Ὠΐτα 80 ἴῃ ἴΠ6 ΓῸ]] οὗ ΟἸΟἸΖΘΏΒ : οὗ,, ἔογ “[Πθ ἢρ. 

υ80 οὗ ’ πυυύειῖϊο,᾽ 18. ἱν. 3, ῬΒ. Ιχχχν!. 6, 

1 ἨθΌ. ἐδαὲ δὐορδεγά, 
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Ὦδνο βοαύίοσθα τν Ποοκ, δηα αἀγίνθῃ ὑμθηὶ ΔΥ, 

8Π4 ἢδνο ποὺ νἱβίἰθα ἰῆθ : Ὀθθοὶα, 1 Ὑ111 νἱβιῦ 

ὌΡΟΩ γοῦ. 86 61] οὗ γοὺγ ἀοίηρβ, βαι ἢ} ὙδΕνΘἢ. 

8 Αηά 7 ψ1}} γαύδμον ὑμο τουηπδηῦ οὗ τὰν Ηοοκ ουὐὖ οὗ 

811 86 οουηύγὶοθ ψΏΙΒΟΣ 1 ἢᾶνο αἀγίνθῃ ἤθη, δα 

Ψ11 Ὀσγίηρ ὕβοι Ῥ8ῸΚ ὕο ὑπο ὶ" Ποιηθδϑίθδα ; δηά ὑῃὸ 

51.411} Ὀ6 ἔγυϊ} δηα στ] ρ]ν. 4 πὰ 1 ν1}} γϑῖδθ 

ὋΡ ΒΒΘΡΒΟΓαΒ οὐοῦ ἔθη, δηά {μον 5888}} ἰθϑαϑ 

{θη : δηα ὕμου 8}}8]}} ἔϑδνς ΠῸ πΊΟΤΘ, ΠΟ δ ἀϊ8- 

Τ]ΔΥΘΩ͂, ΠΟΙ ΘΓ 58.811} δὴν ὈΘ6 πλϊββίηρ, βαι ἢ} ὙδανΘὮ. 

Α γτοηνῖϑε οὐ ἔδ ἰάραϊ Κίηρ, οὐ ᾿ Ἡοοϑίαλ.᾽ν 

δ ΒρΡΙῃοΙά, {86 ἀδὺβ ἃ: οοπηην, Βαϊῃ ὙΔΆΜΘΙ, 

8801 ψ11}} ταῖβϑο ᾧἃρ υαηἴο αν ἃ τἱσρμύθουβ βδοοῦ," 

δια ἮΘ Β8}}8}} τοῖρτι 88 Κίηρ δῃα 68] ψΊβοὶν, ἃ δα 88}4}} 

οχϑουαΐθ ἠυἀροιηθηῦ δηα τἰρῃὐθουβηθββθ ἴῃ ὑδο ἰδπά. 
6ΤὼῚ 18 ἀδὺβ Ζυδ} 584}} 0 βανϑά, δηὰ [βγ89] 

51.411 ανγθ6}} βαΐϑθιυ : δῃηα 18 1Β 818. Ὡδῆηθ ὙΏΘΓΘΌΥ 

ἢ 58}8}1 ὈῸ ο81164, “ ὙΔῆνγθι 18 Οὗγ σὶρ ὐθουβηθθ8. Ὁ 

4 ΗδρΌ. δπερδογά. Οἵ. 1. 15. 
» ΤῊΘ “βῃορμοσαάβ᾽ οὗ ὕ. 4 δῖθ ῥγόῦδθὶΣ ρῥἱοίυτοα ὈΥ {89 

Ρτορηῃθῦ 88 ὑσγίῃοϑβ, ᾿υᾶροθ, οὔο. (οΐ, 18. 1. 26, χχχὶϊ, 1), συ της 

ὑπᾶος ὑπ 1468] κϊηρ. 
ο Οὗ χχχῆϊ. 1δ᾽; δηά 860 ἐπ ποῖο αὖ {πο οπὰ οὗ 0 νο]υτηθ. 
ἅἁ ΟΣ, γγόδρεγ. (ΤῊΘ ΗοΡ. ψοσὰ τπλοδὴβ ἴο 468] τὶ τ βάοτῃ 

Β0.0}} 1ἋΒ8 ὕο ΟσοΟΙα ΔΗ ΒυοΟ688: οὗ, ΦοΒῇ. ἱ. 8 ΕΗ. 1 δ). χνὶϊ. 
δ, 14 ΒΥ.) ; 

ὁ ΤῺΘ [κίηρ γϑοθῖνθθ ἃ Ὡ8Π1Θ δυο] ἰΖίηρσ, ὑΠ0 ἰάθαὶ ΟΠ γθοίοσ 
ψ] σι ὉΠ6 ποδίου Ψ}}}} ἔμθη αἰβρίαν (εἶ. 18. 1. 26 “ Οἷζγ οὗ γἰῃῦ- 
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Τλοδα ποιῖῦ ἵη, οατίο τοὶ ἤανο α δδατα ἴῃ, (686 γργοηιίδοά 
διοδδίηρϑθ,; απά ἰδα ηνοηιοῦῳ οἱ ἰδεῖν ἀοἰλυογαησεο 

εὐἱϊ! οοἴΐρδ6 ἐδαὶ οἱ (δε χοάμϑ ἔγοπι συρί. 

1 Τογοίογθ, Ὀθῃοά, ὑμβθ ἀδνβ δῖθ οογηϊηρ, βδϊ ἢ 

ὙΔΆνΘΩὮ, ὑμαῦ ΠΟΥ 58}.8]}} ὩῸ ΠΊΟΙΘ Β8Υ, Α8 Ὑδῆνθῃ 

᾿νοῦ, σοῦ Ὀγουρσαῦ ἃρ ὕπο οὨ]άγθη οὗ [βγ86] ουαὖ 

οὗ ὑδο Ιαπᾶα οὗ Εἰσγρὺ᾽ ; 8 Ὀυύ, 45 Ὑδανθα Πνοί, 

ψ ὨΙοἢ Ὀγουρσῃῦ ὕὑρ δῃα σοι ρα ὑδμο βοϑα οὗ (89 

ἢουδο οὗ [βγδ0] ουὖ οὗ {86 πογὺββ οουηύγυ, δηα ἔγοιῃ 

811 (86 οουπῃίγοδ τ ο Υ 1 Π8α αἀτγίνθῃ ὑθθη 8 : δπα 

ὕΠοΥ 88}4}} αἀγοὶ] ἴῃ (μθὲῦ οὐνῃ ἰδηά. 

(2) παρ. χχίϊϊ. 9-0. 

Τλ6 γτγορλείϑ. 

Το )μιάσεηιοηξ ἰο οοηια προη δοίδ ργορλοί απὰ 
γγὶοδί. 

9 (οποογηίησ ὕδθ Ῥγορβοίϑ. 

Μίπο Ὠθαγὺ τ] 1] Π1Θ 18 ὈΓΌΪΚΘΏ, 81} ΠΥ ὈΟΠΘΒ σὶνθ 

ΨΑΥ Ὁ 1 δλ Ὀθοοσηθ {πὸ ἃ ἀγα κοη τηδῃ, δηα 11Κθ 

ἃ ΙΔ ὙὨΟΠῚ) ὙὙἱπ0Ὸ ἢδὺμβ ΟΥ̓ΘΓΟΟΠΊΘ 9 Ὀοοϑῦβο οὗ 

Θουθβῆθ88,᾽ ἰχΐ. 2] “ΤῊΣ ὈΘΟΡΪΘ 8}4}} Ὀὸ 411} γῆ θουθ,᾽ [χὶ. 3 "ἴθσο- 
ὈἐΩ ἢ οὗ τἰ ἢ ὑθουδηθ88᾽), δπὰ ἰΐβ βουγοθ ἱῃ Ὑδῆνθῃ. Οὔϑοσνθ 
ὑμαῦ π χχχιϊ. 16 ὀχϑοῦν ὉΠη6 Βϑθ Ὡδπιὸ 8 ρίνθῃ ὅο {6 ἰάθαὶ 
«7εγιιδαΐεναι οὗ {Π8 ἔαΐυγο. 

5 Το ϑορῦ. 88, ιυυὐλδεν ἧξ δαὰ ἀγίυεη ἐΐηι [οἷ. χνὶ. 16]. 
Ὁ ΗδΌ. αγε 5807. 

9 ἼΤΏΘ ῥγορῃοῦ ἰβ ἀϑορὶν πιονϑά, δηπὰ αἰσηοδῦ υπδίσγυηρσ, ὈΓΥ͂ 
ὙΔΒνΘ ἢ Β ταῦ ον 18Γ860}᾽ 86 81η5 οχσργοβδίηρ ἰύϑοὶξ ἴῃ ἷβ τοσὰβ 
(οἴ. νὶ. 1], χν. 175). 
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Ὑδανθῃ, δῃα Ὀϑοδῦβο οὗ δὶβ ΠΟΙ σοσάβ. 19 ΕὉΣ 

{80 Ιδπα 18 ἔ.}] οὗ δα] σου ; [ἴογ Ὀϑοδῦυβθο οὗ ὑῃθ 

ΟΒ65 ὑμθ Ἰἰαπᾶ πιουσποίῃ ; ὑμὸ ραβύυγοβ οὗ {86 
ἩΠΔΘΓΏΘΒ8. 870 ἀγα Ὁ :]Ρ δῃὰ ὑμϑὶγ οουγβθὴ 18 601], 

8ηα ὑπο ῖν πυϊρὺ 18 ποὺ τρσῦ. ἃ 11 ΕῸΣ Ὀούδβ ρῥγορμϑὺ 

δια ργίοδῦθ ἃγθ ῥργοΐδῃθ; θυθῇ ἴῃ ΠΥ μουβθ δύ 1 

ἔουπα ὑπ] το Κθάμθ88, βαὶῃ Ὑδῦνθῃ. 13 ΤΒοτο- 

ἔογϑ ὑοῦ τὺ 8841} θ6 υπὔο ὑμθηλ 88 ΒΙΡΡΘΟΥΥ ὈΪδοθ8 

'π πὸ δ ΚΏ688: ὑμθν 5888}} ὈῸ ὑμγυδῦ δ᾽οηρί δὰ 

[411 ὑμογοίῃ : ἔοῦ 1 ψ1}} Ὀτίηρ οΥἹ] ὕροῃ ὕμθηλ, θυθῃ 

080 γϑδῦγ οὗ ὑμ6}} νἹ]ἱβιύαύοη, βαϊῃ Ὑδανθἢ. 

Τὴε γγορλεῖδ οἱ υεγιϑαίοην αγὸ ἰὐοῦϑ6 ἰδαθν τὐέγα 

ἰογηνογῖῳ δα γγορδείδ οἱ ϑαπιατία. 

18 Απά 1 ὑμθ ργορμῃοίβ οὗ διαιηδσία 1 βὲὺν ὑμδαῦ 

ψΒΙΟἢ 88 ὉΠΒΑΥΟΌΓΥ ;8 ΠΟΥ ῥγοΟρμοβῖθα Ὀγν Βϑϑὶ, 

δηα οδυβοα ΤΥ ὈΘΟΡΙΘ ἴβγϑθὶ ὕο οσ. 15 Βυὺύ ἴῃ 86 

ῬΙῸΡΒοίβ οὗ Φογυβαίθῃῃ αν 1 βοὴ 8ὴ ΒΟΥΙΤΙΌΙΘ 

5 ΤῊῺΘ Οοὐγ80 ἴα] Πρ οὐ (9 απ ἔογῦ ἐΐβ ὑγαῃβριθθβίοηβ : οἷ, 
18. χχῖν. 6; δἱβθὸο Ὠϑουῦ. χχν]Ἱ. 1δ, χχίχ. 927. 

ῬΎΠΘ Ὀγδοϊκοίθα τνοσάϑ ἰηὐοσσαρὺ {πΠ96 βοαυθηοθ οὗ ὑπουρῃΐ, 
δηὰ ἤδνθ ΔΡΡΘΓΘΏΟΥ ἔουπα ὑΠΟῚΣ ΤΟΥ ἱπΐο ἐπ ὑοχὺ ὈΥ Βοσωθ 
ΘΓΓΟΥ. ᾿ 

ο ΗΘΡ. ἐδλεὶγ γωπηΐηρ: 8600 18. ᾿ἰχ. 7, Ῥγον. νἱ. 18. 
ἅ Οὗ :χ. 3. 
4 Οἵ. νὶ. 13. 
ἔ Ῥρ. χχχνὶ. 12, Ῥγον. χὶν. 32. 
5 Οἵσ, ὡπραϊαϊαδίε; οἴ. 200 νὶ. 6 (γὮθτο [06 οορμῃδίθ δά]. 

τοηαογοα Ἧὑμδὺ ὙΠ Οἢ μα πὸ βανουΣ᾽). 
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ὑμὴν :5 ὑμον οοιμμμηῦ 8] θυ, δηὰ σγαὶκ 1ῃ 1168, 

8η6 {μον βίγοηρύμθη ὕπθ ἢδηᾷᾶβ οὗ ουἹ]-οογβ, ὑμαῦ 

ὍΠΘΥ τϑύυσῃ ποὺν ΘΥΘΥῪ ΟΠΘ ἔγομῃ ᾿ἷβ ἩΟΚΘΟΏΘΒΒ : 

ὉΠΟΥ͂ 86 811] οὗ ὕῆϑθῃι) ὈθοΟΘ ἀπὔο 10 88 ϑοῦοση, 

δηα ὕπο ἱπηδΟϊδηΐβ ὑμογθοῦ 838 ἀοσηοσσδῃ. 5 ΤΏΓο- 

ἔογο ὑδυβ βαιῃ Ὑδῆνθῃ οὗ δοβίβ οοποθγηΐησ [ἢθ 

ΡΓΟΡΒοίβ : Βοῇο]α, 1 ψ1}} ἔθοα ὑμοπὶ τὶν σνοόσιη- 

νοοῖ, δηα τ8κο ὕβοιῃ ἀσηῖς ὑῃ0 νδῦοσ οὗ ρ8]] ;5 

ἴοσ ἔγοπλ ὑπ ργορμοίθ οὗ Φογυβαίθπι 18 ΡΓΟΐϑΏΘΠΘΒΒ 

οη6 ἔογίῃ [ηἴο 811 [86 ἰδηά. 

Α ιναγηϊηρ ποῖ ἴο ζἰδίοη ἴο ἰδεῖν ἀοἴιδῖυο τγοηιῖδε8 οὗ 
φεόασε: ὙΥαλιυοῖ, ἤαδ ποί 8οηπὲ ἰδθηι. 

16 ΤΏυ 8610} ὙΔΕνΘὮ οὗ μοβίβ: ΗἩθαρκοη ποὺ 

υαπΐο ὑμ6 ψογαβ οὗ 86 ργορμοίβ ὑμβδῦ Ῥγορῆθθυ υπίο 

γοι ; ὕδου 811 γοὺὰ υὶν ναῖὶῃ ΠΟΡΘΒ: ὑδθ ν᾽ βίοῃ 

οὗ ὑΠοὶν οσσῃ ἢθαγύ ἀο {860 βρϑδκ, δῃὰ ποὺ ουὖ οἵ ὑδ9 

πιουΐῃ οὗ ὙΔΏνΘῃ. ἃ 17 ΤΉΏΘΥ ΒΔὺ οοη 8} αηΐο 

Ὁπμο9πὶ ὑμαῦ οοηΐθιηῃ ὑμ6 ψνοσὰ οἵ Ὑδανοῃ, ὑὙΥὁ 

88.411 ᾶνθ ῥθδοθ᾽᾿᾽ ; δηα υῃΐο ΘΥΘΣΥ͂ ΟΠ6 ὑμδὺ να Κούῃ 

ἴῃ 86 βύι ὈΡΟΥΏΠΘΒ8 οὗ [μὶβ οὐ ᾿ιϑαῦὺ ὑμον ΒΔΥ, 

ΝΟ 601] 8841} οοῦθ ὕροὴ γου.} 18 ΕῸΓ ψὰο (οὗ 

4 Ο, ν. 80. ᾿ 
Ὁ 50 ὙΣῈ ἃ β σῃῦ σἤδηρθ. ΤΏ ΗΘΌ. ἰοχὺ 18 ποῦ Ὁγϑηβί δία Ὀ]ὁ. 
ο Οἱ, ἰχ. 15; δῃὰ 899, ἔογ "8}},᾿ οἡ νἹἱἱ[. 14. 

ἀ Οἱ χίν. 14. 
5. δο ϑορύ. ὅγσι. (ὕτο σψογὰβ νοςϑ] Ζϑα αἰ ογθη  ]γ). ΤΏθ ΗθΌ. 

ἰοχὺ [Δ88, πο ἐΐδηι ἐδαξ οοπέενιμι πιο, Υαδυεΐ δαίδ, δροΐοη, (Βα γὶ δ). 
Οὗ. ἱν. 10, νὶ. 14, χὶν. 13; δἰδϑὸ ν. 12. 
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0611) μα βίοοα ἰῃ ὑμθ οουηοῖ οὗ Ὑδῆνοι, ὑμδὺ 

ἢθ βου] ρογοοῖγθ δῃὰ ἤθαῦ [δἷβ σψοσὰ ὃ σψ80 

(οὗ ὑμοπὶ) Βα 1ἰβύθῃθα ὕο πηγὴ ψογὰ δηᾶ ᾿θασὰ 

ἴῦ0 1} 

γαδιυοῪ᾿δ ρέτροϑο οἱ μασοηπιοηΐξ προ ἐδ υυἱοκού. 

γλυ. 19-20 τϑοὺγ, σι υπὶταρογίαηῦ αἰ βἴθγθηοθθ, ἰῃ χχσ. 

23, 24; δηᾶ 1ὖ 185 ἀουλθύζαῃ! 1 ΓΠΘΥῪ δ ΓΘ ἤθγθ πῃ ὑποὶν οὐἱχῖμδὶ 
ΡὈΪδοθ. 1 ὑδον δγο, ὑῆϑθυ “111 Ὀθ6 ἰῃηὐθπαϑα 88 δ δῃποῦυηοθ- 

τηθηῦ οὗ ὙδΆνΘἢ ̓ Β ΣΘ8] ΡῬΌΓΡΟΒΟ, 88 οοηὐγαϑύοα σι ὑμοθθ 
ΓΒ θ ὈΥ ὑδθ ἔδ]850 ὑσορμοίβ, υ. 17. γὺυ. 21-22 ΟΟΥΕῪ οἡ ὑῃθ 

ὑβουρσῃῦ οὗ υυ. 16-18. 

19 ΒΘΒΟΙαὰ ὕπο ὑθπιροδὺ οὗ Ὑδῆνθι, ἔυτγ 18 ρΌΠΘ 

[ογῸ ἢ δῃὰ ἃ ψ ἘΣ ΓΠηρ ὑοταροϑῦ : 1Ὁ 8181} τ ἢ1Ὁ] τουηὰ 

ὌΡΟΣ ὕπο μοδα οἵ ὑπο ψιίοκοά. 39 ΤῊΘ δῆρογ οὗ 

ὙΔΆΜΘΙ ὙΠ1 ποὺ γούσσῃ, ὑπὸ} ἢ μᾶνὸ οχϑουΐθα, 

8η6 {1} ΒΘ ἢδγθο ρογέοσιηϑά, ὕπο ᾿πὐθηΐβ οὗ Ὠ18 Ὠθαγῦ : 

ἷἰῃη ὕπο Ἰαύνοσ αἀδὺβ γθ 888]} υπαάογβίδῃπα Ὁ ῥϑὺ- 
ἔθου γ.5 

3171 ἤδγο ποῦ βοηῦ [6 Ῥγορμοίβ, νοῦ ἐδεψ τϑῃ : 1 

8 ὅο Ηον. ὑοχύ, δῃὰ Μϑ3. οὗ δορί. ; ΗοΡ. τιδσῃ., οἵμος ΜΒ. 
οὗ δορί. ϑὅγν. Τασ. ψυϊρ. μᾶνθ, δώ. 

Ὁ ΤῊΘ ατιοβίϊοῃβ ἱσωρὶν (9 δδνοσ, ΝῸ οὔθ: Ὡοηθ οὗ {980 
ΡΓορμοίβ α8 ὈθΘῃ ΤΌΘ δαπίἐοαὰ ἰηΐο ὙΔΕγΘἢ 5 “ οουΏ0}]} ᾿ 
(υ. 22, Φο0Ὁ χν. 8 Ελ., ΡΒ. ἰχχχίχ. 7), δῃὰ ποαγρὰ Ηἰἱ πογὰ 

{Ποζθ. ᾿ 
95 Ηοῦ. ιοἰδῷ, εἱπαεγϑίαπαάΐνηρ. 
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Ὦανθ ποὺ Βροκθὴ ἴο ἔδϑιι, γοὺ ἐΐοψ Ῥγορμοβίϑα. 

32 Βυύ 1 ὉΠῸΥῪ βίδῃπα ἰῇ ΤΥ ΘΟ ΠΟΙ, ὑβθη Ἰοὺ ἔμϑιὰ 

ΟϑΌδβθ ΤΥ ῬΘΟΡΙΘ ἴο ὮΘΑΓ ΤΩ ὙΟΓΩ͂Β, δηᾶ ἰοὺ ὑῃθ1ὶ 

ὕαγη ὑμθηὶ ὈδΔῸΚ ἔγοτῃ ὑπ ὶγ ΘΥ]] γᾶν, δῃὰ ἔτοτῃ (ῃθ 

ΘΥἹ] οὗ ὑΠ6 1 ἀοίηρβ 5 

γαλιυοΐ, 8668 απὰ ἔποιυδ ιυλαὲ ἰΐ686 ργορἦοίϑ ἀο ; απᾶ 
εὐὐδί ριυπϊδὴ, ἰλοηι ἀοοογαϊησίψ. 

35 ΑἸὴ 1 4 αοα δύ ἢδηά, Βα Ὑδθνθη, δηα ποΐ 8, 

αοα δα οὔ ὃ 34 ὕδῃ ἃ τηδῃ 46 ὨΪ 56] ἰῃ βθογϑῦ 

Ρΐδοοθ δῃὰ 1 ποὺ 8606 ἷπὶ ἢ βδαὶύῃ Ὑδῆνθῃ. 0 ποῦ 

Ι 611 ἤϑᾶνϑθῃ δῃὰ ϑδυίῃ ὃ βαϊἢ Ὑδῆνθῃ. 361 ἢδνθ 

Ὠοδασὰ τμδῦ ὑπ ργορηϑίβ βΒ80ὺ, ὑμδὺ ΡῬΓΟΡΏΘΒΥ 1168 ἴῃ 

ΙΏΥ ὨΙηΘ, Βαυΐϊησ, 1 πᾶν ἀγθδιηθᾶ, 1 ἢδγθ 

ἀγθδιηθα.᾽ 326 Ηον Ιοπρ (8}}4}} ὑμ18 Ὀ6Ὸ) 8 [8 [ὩῪ 

ὙΟΓΑ] ἢν 086 ποᾶγὺ οὗ ὕπο ργορμοίβ ὑμαῦ ῬγορἤΘΘΥ 

1196, 8)ηα ὑμαῦ Ῥγορῆθθυ ὑδὸ ἀθοοὶῦ οὗ ὑῃϑὶ}} ονῃ 

Βοαρύ ἃ 37 ψΒΙΟΘῊ ΒΚ ὕο οδῦθθ ΤΥ ῬΘΟΡΙΘ ο ἔογροῦ 

ΤΩ ὭΔΙῺΘ ΟΥ̓ ὑδμο ὶγ αἀσθϑὴβ ψ 0} ὑδου {611 ΘΥΘΣΥ 

ΙΔ ἴο 15 ΠΟΙΣΏΟΌΡ, 88 ὑπ} ἔδύῃοβ ἔογρϑῦ ΤΥ 

ὭδΙὴ6 ῃγουρῃ Βδ8]. 38 ΤῊΘ ργορμοὺ σι τ ΒΟΙΏ 

{Π6ΥῸ 18 ἃ ἄγϑδιῃ, ἰοὺ Ὠἷπὴ 6}} ἃ ἄγϑϑῃ; δῃᾶ ἢθ 

5 ὙΒΙΟΝ, ἰδ ἰβ ἱταρ! θα, πον ἀο ποὺ ἀο (οἷ. υυ. 11, 14). 
Ὁ ΤῊΘ ΗδθΌ. ὑοχὺ ἰβ ποῦ ὑγβῃβίανδθ]θ. Α τογὰ βϑϑπὶβ ὕο πᾶνθ 

ἀγορρϑοά ουΐ, οἱἴΠοῦ 88 βδυχροαίθα ἀρονθ, Οὐ Ῥϑγῆδρβ ((θθθγθοὺ), 

"ΤΈΡΕΝ ἘΠΕ ΘΕ ΠΑΕῚ 6ΠῸῸ ΤΑ ΟΕ στ ΒΕΡΘΌΡΙΟΥ 

5 8ὅο ΜΗΒ. οὗ ϑδορῦ. Τάγς. γυΐϊ. ὙΤἢθὸ ΗΘθΌ. ἰοχὺ 8δβ, απὰ οἵ 

δε »γορδεβ οἵ. 
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ἢ} ΏΟΙΩ 1Β ΤΥ ΜΟΓα,5 ἰοῦ ΠΪπὶ ΒΡΘΔΚ ΤΥ ποσὰ 

ἔαϊ ἔα] γ. Ὑγμδῦ μαύμ ὑμθ βύγαν (ὑο 40) σι ὑῃ6 

νγοαὺ ξ βδὶύῃ Ὑδῆνθῃ. 2918 πού ΤΥ ψοσζὰ [Πππ 88 

ἤγο ὃ βαϊῃ Ὑδῆνθῃ : δῃὰ ὸὸ 8 δι ο ὑπδῦ 

Ὀγθδκούῃ ἰῇ Ὀίθοθϑ ὑῃ6 γοο ΚΒ ἢ 

80 ΤΉ θίοσθ, ὈθΠΟ]ά, 1 δὰ δραϊηβὺ 86 ῥσγορμοίβ, 

Βα ἢ ὙδΆν θα, ὑμαὺ Βύθαὶ ΤΥ ψΟΓΒ. ΘΥΘΥῪ ΟἿΘ ἔγοπ 

ἢ15 ποῖρῃρουγ." 81 ΒΟΠΟΙά, 1 δὼ δραϊηβὺ ὑμ6 ρῥγο- 

Ρμοίϑ, βαι Ὑδην ἢ, ὑμαῦ 80 ὑμϑὲγ ἐοηραθθ, δπα 

ΒΑΥ͂, ᾿βεϊ (Ὑδῆνγθ ἢ). 828 ΒΘΠοΪά, 1 δὴχ δρϑίηβύ 

86 ρῥγορμοίβ ὑμαῦ ργορῃοθγὰ ᾿γίηρ ἀγθϑιηθ, βαϊδῃ 

Ὑδῆνθῃ, δηα 611 ὕμοιη, δῃὰ οδῦβθθ ΤΥ ῥθορὶθ ἴο 

Θ᾽ ὈΥ ΟΠ6ῚΡ 1168, δηα ὈΥ ὑδοὶγ γϑόκ]θθβ Ὀοδβϑύϊηρ : 

γοῦ 1 βοηὺ ὑμϑῃι ποῦ, ΠΟΙ ΘΟΙ 8664 ὕΠθΙα : ποι ΠΡ 

Ἃο μου ργοῆῦ ὑμ18 ῥθορὶθ δὖ 8]}, βαιὺβ Ὑδῆνϑῃ. 

Τὴὲ ιτυογάὰ πιαβϑ8ἃ (" ογαοῖε,) “ διιγάοη, Ἶ, ιυὐλοῦ, ιτυαϑ 

αρρίϊτοα πιοοϊίησίψ ἰο ἐδα ργορἤοοῖϊοδ οἱ ἔδα ἔγιθ 
γγορλεοῖθ, ἰο δὃ6 πο πιοῦο το ἵη, συιααῆ. 

Τὸ υπάογβίαηα ὑπο [ο!]ονίης Ῥαγαρταρῆ, ἰδ 8 ὨΘΟΘΒΒΑν ἴο 
ΓΘΙΏΘΙΔΌΘΓ πθ ἀου]9 8θη86 οὗ ὑπο ΗθΌ. αϑϑᾶά. Μασϑᾶ τηθϑῃβ 
βογαωθίίηρ {ἰέοεα οΥ ἰακοη ὠΡ, ἰ.0. οἱῦποῦ ὔθγαν ἃ δωυγάση, οὐ Εσ. 

8 90 Χχν]. 18, 2 Κίηρβ 11, 12. 
1.9. ψγῆο πᾶνὸ πο ΡὈγορῃοίΐο ἱπβρίγαύοη οὗ ὑπο οση, δηθὰ 

δρργορτγίαῦθ οοῃβοαιθηῦν 09 ΡὈγορἤ θοΐοβ οὗ {π0 ἔγυὰϑθ ργορμοίδ. 
5.Α ἔογγαλυϊα οοῃβύϑη ν υδοαὰ ὈΓ ὑἢο ὕσυο ΡὈγορῃϑθίβ (θ.8., ἰῃ 018 

ομδρίοσς, υνσ. 1, 2, 4, ὅ, 7, 11, 12, 28, 24, οἰο.). 
ἃ ὅο ϑορύ. γυϊς. (οἴ. υυ. 80, 31), Το ΗδθΡ. ἰοχὺ μδ8, σραΐμϑέ 

ἐΐεηι ἐπαὲ ργορῆξϑῳ. 
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βοιηϑίίηρσ ἑαΐζε ὦ ὌΡοΟυ [ἢ ἸἰΡ6, 6 δοίδηιη υξέεγαγιοε, ΟΥἨ ογαοῖε 
(9899 'Έ ΙΑ. οὗ 2 Κίηρβ ἰχ. 26 [ψγῃϑγθ “ υὐνογοά ᾿ ἐβ 110. ἑοοΐ ]}, 
18. χὶϊ!. 1, χν. 1, οἷο). [10 ϑϑϑίὴβ ὑμαῦὺ οἡ δοοουῃηῦ οὗ Ψογθιλδῃ 8 

Ργορμϑοῖοα Ὀθίηρς 80 σοῃδύβ εν οὗ οομλΐῃρ ἀἰδβαδίογ, ὑΠ|Ὶ8 ὕθγτα νῦὰϑ 
ΔΡΡΙΙοὰ ἴο ἔπθηλ ἀογίβίνοί Υ ἰῃ ὑἢθ θ0η89 οὗ δωγάεη, ἀμ ἤθποθ 1ῦ ἰ8 
[ογαθϑῃ ἕο Ὀθ ἱπ ξυΐυτο υϑοά ἴῃ 7υάδῃ : ὈΘΟρΪΘ δΓθ ποῦ ἴο δδκς 
ἃ Ρτγορμοῦ, " Ὑμαῦ ηναϑϑᾶ ἤδνϑ γοὺ ἴ᾽, νυΐ “ Ὑρκαῦ μού Ὑδμν ἢ 
δηβινογοα ᾽ οὗ " ΤΥ μαῦ Βαίῃ Ὑδνθῃ δαϊὰ ᾽᾽ Αὖὐ ὑπο 88π10 ὑϊπὶθ 
Ὑδῆν ἢ σούογίϑ ὑῃ9 ρϑορ θ᾽ 8 γοργὰ ὕὑρορ ὑποιηϑοῖνοθ ὈΥ βαγίπρ, 
“Νοῦ ν ψογάβ, θυῦ γοὺυ γουγβοῖνθϑδ, ἃγὸ ὑπ0 “ Ὀυγάθη ᾿᾽᾿ ; ὅἀπὰ 1 
Ὑ111 το ἸΙοησοσ 6 Ὀυγάθησθα τ ἢ γοὰ ; 1 ΜΠ οαδῦ γου ἔγογῃ τὴθ 1 ̓ 

δ Λα ψΏΘῊ 818 ΡΘΟΡΙΘ, ΟΥ ὑδθ ργορδοίύ, οὐ ἃ 

ΡὈΓοδῦ, 8881} δ8ὶς ὕῆθθ, βαγίηρ, "Υ Βαῦ ἰβ Ὑδῆνθῃ Β 

ηπιαδϑᾶ (΄ ΟΥ̓ΔΟΪΘ ᾽} ᾿᾽ ὕΓΠ6ῃ Βῃα!ῦ ὑῇου Β840ὺ υηΐο ὑῆθῃ, 

“Ὑ 810 δ ηιαϑϑᾶ (“" Ὀυγάθῃ 7) "5 δηα [ ν1}} οαϑὺ 

γοῦ ΟΠ, βαι} Ὑδηνθῃ. 84 Αηά 88 ἔοῦ ὑμθ ργορμοῦ, 

8η 4 89 ρῥγίοϑὺ, δηα (ἢ ρῬϑόρίθ, ὑμδὺ 58}8}} βδυ, 

“ὙΔΆΝΘΕ ΒΒ ΟΓΔΟΪΟ,᾽ 1 Ὑ111 Ρρυη8ῃ ὑμδῦ τϑη δῃα 18 

ἢουβθ. 85 ΤὭυΒ 58}8}} γὺ ΒΔΥῪ ΘΥΘΥῪ ΟΠΘ ἴο ἢΪ8 ποὶρῆ- 

ὈΟΌΓ, δηα ΘΥΘΙῪ ΟἿΘ ἴο 818 Ὀγούδογ, “ Υμαᾳμδύ μδίδ 

ὙΔΏνΘΩ δηβνογοα ν᾿ δηα, “Υμαὺ δα ὙδῆνΘἢ 

ΒΡΟΚΘΩ ᾿ δ Βυῦ ὙδηνΘ ΒΒ “ΟΥδΟΪΘ ᾿ γ0 888}} 

ΤηΘηὔ]  ΟΩν ΠΟ ΙΏΟΙΘ: ἔοῦ ΘΥΘΣΥ͂ ΤΏ8 Β ΟὟ ΜΟΙ ἰδΒ 

ἨΪ8. ΟΥΔΟΪΘ, δηὰ γὸὺ ρογνογύ ὑμῃ6 σψογὰβ οὗ ὑμὸ ᾿ἰνίην 

αοά, οὗ ὙΔνθἢ οὗ Βοβίβ, οὖν αοά. 87 ΤΏυΒ 884] 

8 ὅο δορὺ. ψυϊ,., δημα ὨΘΑΥΙ͂Υ 811 τροάογζηβ, ἀϊνταϊηρ ὑγο ψογὰβ 
αἰ δοεθηῦγ. Το ΗΘΡ. ἰθχὺ ἰβ Θαρϑῦ]θ ΟἿΪΥῪ οὗ 8 τηοβὺ ἔογοϑα 
οοῃδίγυοίίου (8860 1Κ9]]}. 

Ὁ 8ο βορέ. (τὶ αἀἰδοτουιῦ νονγοΐδ). ΤῸ ΗοΡ. ὑοχὺ [ι88, γό- 
φεϑηνδεγ. 
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ὑῃοὰ Β88ὺ ὕο ὑδο ρῥγορμοῦ, “Υμδῦ δμαίβ Ὑδνθῆἢ 

ΒΗΒΘΓΘα {866 ἢ ̓  δηα ΄ γὙαὝηδῦ Βεαύῃ Ὑδῆνθῃ βρόκθῃ 3᾽ 

88 Βαύ 1 γθ Βαύ, “ὙὙδΗ ἢ Β ΟΓΘΟ]6,᾽ Βογθέοσο ὑμυ8 
Βα ἢ ὙδΏνΘἢ : Βροδῦθθ γὃ Β80 ὑμὶβΒ ποσὰ, " Υ8ῃ- 

ῬΘἢ ΒΒ ΟΥΔΟΪ]6,᾽ διὰ 1 αν βοηὺ υπηΐο γοῦ, βαγίηρ, 6 

5Π41}} ποὺ β8ὺ, “ὙΔΕΘΙ ΒΒ ΟΥΓΔΟΙΘ᾽ ; 89 ὑβοχϑίογο, 

ὈΘΠο]α, ἢθγθ 1 81, δπᾶ 1 ν}}} βυγον ἰδκὸ γοὰ ὕρ,5 

δια οδϑύ γοὺ ΟΠ, δῃα ὑθ οἷὖγ ὑμαὺ 1 σὰνθ γοὺ δῃὰ 

ΥΟῸΓ ἔδίμθβ, δὟΘΔΥ ἴσοι Ὀθίοσθ ἴη6: 4 8ηὰ 1 

11 Ια ὕροη γοὺ ουϑυϊδδϑύϊηρ ΓΘΡΓΟΘΟΙ, δηα ἃ Ρ6Ὶ- 

ρϑύυδὶ οοηξυβίοῃ Ὑ 10} 81.8}} ποὺ Ὀ6 ἔογροίίθῃ. 

4 8. ϑορύ. Ξ'υ᾽. ψαϊς. (ἢ ὁ Οἷα οἡ »παϑϑᾶ, βοτηοίῃἷηρ " ἰδ θη 
Ρ᾽). ὙΤΒῸ ΗΘ. ὑθχὺ 88, 7 υἱὲ] διιγεἶν Ἰογσεῖ νοι (00 ὕνγο σοσγὰβ 
ΕΘ ΨΘΓΥῪ δίχα ἱπ ΗΘ τον). 
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ΤῪὴε αἀἰβογεηέ ολαγαοίοεγϑ απὰα (οδίϊηϊοβ οὐ ἐΐε υοιυδ 
ἰαζοη, ἐπίο οχῖϊο υἱῷ «οποιαοδῖη, (Β.Ο. 697), απὰ 

οἱ ἰδοδβα γοηιαϊρΐησ ἐπ ἐδε οἱέψ ιυἱίῇ, 
Ζο(οϊίαΐ, αϑ δψηιδοϊέχοα ὃν ἔιτυο δαδββοῖδ 

οἱ βσδ, 8εθη ὃψ «εγοηιίαῖ, ἴηι α 

ΧΧΙΨ. ΕὙΔΏνΘΙ Βμονγθα τηθ," δηά, Ὀ6}0ο]4, ὑὕτο 

Ὀαβικοίβ οὗ ἢρβ βοὺ Ὀοΐοσθ Ὑδνγθῃ Β ὑθιιρ]θ, δέος 

ὑπμαῦ ΝΟ ΘΒ ΔαΓγΟΖΖΑ Κη οὗ ΒΑαΌγ]οη δα οδιτὶϑα 

ἰἸηὔο οχὶθ Φοοοπίδη, ὕμ6 βοὴ οὗ Φοβοίδκίτη, Κίηρ οὗ 

Φυάδῇῃ, δηα {80 ῥγίποοβ οὗ υάδῃ, δηῃα ὑπὸ ογαΐίβ- 

ΘΠ, 8ηα {6 βυλιῦ δ," ἔσο {96 Γ088]16 1}, πα δα 

Ὀγουσμῦ μοι ἰο Βαῦγοη. ὅ. Οπ6 Ὀαβκοῦ δα ν ον 

οοά Ηρ, Π͵ὸ ὅθ ἢρβ ὑμδῦ ἃο ἢγβύ γἷρϑ : δηά {ῃθ 

οὗδβοσς Ὀδβδκοῦ δα συϑσῦ δα ἢρβ, συ ἢ οουἹᾶ ηοῦ 

Ὀ6 Θδΐϑθῃ, ὕὑμοῪ ΨοΓΘ 80 δᾶ. 

8 Απὰ Ὑδῆνθῃ βδια αηΐο τηθ, ὁ ΥὙᾶπμδΐύ βοοϑὺ δου, 

5. Κὶς. ἴῃ 8 νἱβίοῃ. Οοσρ. Αμὰ. νἱΐ. 1, 4, 7, νυ. 1. 

νυ ΤῊΘ τηθϑηΐηρ οὗ 9 ἩΒΕΤΟΝ ὙΟΓᾺ ἰβ νΘΡῪ υποθγίδίῃ, 
1 
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Φογϑιηΐδῃ 86 Απηά 1 Ββαϊα, " ΕἾ,Β; ὑμ6 ροοῦα Ηρβ, 

ΨΘΙῪ ροοᾶ; δηᾶὰ 80 Ὀ86, ὙΟΥῪ ᾿δᾶ, ὑμδῦ οδημποῦ 

ὈῸ οδύθῃ, 6 Ὺ 816 80 δᾶ. 

4 Αηά {86 ποτγὰ οὗ Ὑδῆνθῃ οδλθ υηΐο Τη9, βαγίηρ : 

᾿ δή βδαιἢ Ὑδῆνϑι, ὑμ6 αοα οἵ [βγ89] : [21 {Ππ086 

οοα ἢρβ, Βο ψ1}}  τοραγαὰ ὑ}0 Θχ ]ο8 οὗ Φυάδῃ, οι 

Ιμᾶνγὸ βοηὺ οὖ οὗ ὑμ18 ρ]δοθ ἰηΐο ὑμ6 Ιδῃαὰ οὗ ὑῃθ 

ΟΒδιφοδῃηβ, ἴογ ροοα. Ὅ.Αμπά 1 ν1}} βοὺ πΐῃθ ΘΥ08 

ὌΡΟΠ ἔβη ἴο ρψοοά, δῃάᾶ 1 ν1}} Ὀσίηρ ὑμβοπὶ Ὀ8ῸΚ 
αηΐο {118 ἰαπμᾶ : 8πη4 1 νν1}}] θυ] ἃ ἤτω, δηα ποῦ ρΡὰ]} 

ὑβοῖι ἄονῃ ; δηα 1 ν1}} ρδηὺ ὑῆϑιη, δηα ποῦ ρυοκ 

ὕμθιὰ ἃΡ. ΑΠΑ1 Μ}}} σίνο ὑμθπὶ ἃ ποασγύ ὕο πον 

ΙΏ6, ὑμδῦὺ 1 δὶ ὙδΆνΘἢ ; 8Πα ὉΠΟΥ͂ 8}}8}} Ὀ6 ὕο τὴ 

ἃ. ῬΘΟΡΙΘο, δῃά 1 ψ}} 6 ὕο ὑμϑπιὶ ἃ αοα : ἔογ θυ 

Β1.4}1} τούτη υπὔο πὴ6 τι ΠΟΙ ψ80]6 Ὠοαγῦ. 

8. Αηα 88 [89 "δα Ηρδ, 0 ῃ οδηποῦ Ὀ6 Θαΐθῃ, ὑΠ 6 0 

86 80 δα," ὑδυ8 βαι} ὙΔΏνΘΩ, 80 1} 1 ρσὶνθ ὑρ 

Ζοαοκίδῃ ὑμ9 Κίηρ οἵ δυάδῃ, δηα ἢ18 ῥγΐίποοθ, δηὰ 

{86 τοιηηδηῦ οὗ 9ογυβδίθιῃ, ὑμαὺ δγὸ οί ᾿η ὑμ8 ἰδηᾶ, 

δηα ὕμοπι ὑμαῦ αἀὐγθ}} ἴῃ ὑμ0 ἰδαπᾶὰ οὗ Εσγρύὺ. " Απὰ 

Ι νψ1}} τρακθ ὕμθιῃ ἃ. οοῃδίθγηδύοη 5 ὕο 84]1} 6 ΚΙηρ- 

ἀομηβ οὗ [86 ϑαγίῃ, ἃ ΤΘΡγΌΔΟΒ δηά ἃ ργονϑῦῦ, ἃ 

ἰδυηῦ 8η4 ἃ ΟἸ86, ἰῃ 8]1 Ὀ]δοὺβ ΒΟΥ 1 8848]]} 

4 ΟΡ. ἑ. 11, 13; Αἱ. νἱΐ. 8, νἱῖ. 2. 
Ῥ 5ο δορί. ὅγτ. υϊ,. ΤΏθ ΗρΡ. ἐθχὺ ἱμβϑογίβ ὈΥ͂ ΘΡΤῸΣ, 7ογ. 
ὁ ὃο βορύ. (εἴ. χν. 4. ὙΠὸ Ησῦ. ἰοχύ δαάὰβ, [ον εουἱΐ (ὦ οοσττυρῦ 

τορου οι οὗ [Π0 ργϑοθάϊης ποσὰ), 
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ασῖνο ὑβθηι. 19 Αηὰ 11 ν 1 βοῃαὰ {6 β'γοσγά, (89 

ἔδυηΐηθ, δηα ὑμθ ρϑβϑθ]θηοθ, δηοπρς ὕδοτα, {}}} ὑπο Ὺ 

Ὀδ6 οοῃδυμηθα ἔτοτῃ ΟἿ ὑῃθ ἰαπα ὑμαῦὺ 1 σαγὸ υπΐο 

ὑβοιι δηά ἰο ὑμῖν ξαίῃογβ. 

4 Τη οχρίδηδίίοῃ οὗ [μ9 οοηὐγαδβὺ ποῦὸ ἀγανσῃ Ὀούχϑθη ὑπθ ὕτχο 
Βοούϊοηβ οὗ ὕπθ Ῥθορὶθ, 800 ὕπο [Ιηὐσοαἀποίίοη, Ὁ. χχχ ἘΖΘ]Ωο] 
δΩγθο8 τὶ ἢ Φογϑχωῖδῇ ἴῃ ἰαἀρίηρ Ζοαρ[κίδἢ δηα ὑπο ον οἷν τυ τἢ 
τα ἰῃ Φοσζυβαῖίθηλ ἀπέανουγαθ]ν (οἰ. χὶϊ., χν]!. 1-2]1, χχὶ. 25ὅ--27, 
οἢ. χχὶϊ.), δῃὰ ἰπη Αχίηρ ἢἷβ Πορϑ8 ἔογ 0Π6 ζυΐυγθ ὕροῦ ὑπ ΘΧ ]ο8 
αὶ Φοποὶδοπίη (χὶ. 17-2], χχ. 37, 38). 



᾿ 
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Το Βαδυ)νοηπταη, διργοηιαον [ογοίοϊά. 

Ζογϑιηϊδῇ, ἴῃ δοοογάβδηοθ τι (6 νίονν ἴο τ ΣΟ Π6 νγᾶβ 

Ιοα Ὀν ὑπθ ἀοἔοθαῦ οὗ ὑῃ6 Εἰχυρύζθηβ αὖ Οδγομοσηϊβῃ, Β.0. 60 

(999 ὑῃ9 Τηϊτοἀπούΐοῃ ο οὗ. χὶνὶ.), (παῦ ὑῃ9 ΟΠ] ἀδϑϑῇβ νγϑῦθ 
ἀοθύϊηοα ὑο Ὀϑοοσὴθ ὑπὸ σου οὗ οβύθσῃ Αδὶβ, ἀϑοΐδγοβθ 

Ποτο, εσβὺ ὑμαῦ συάδῃ δηᾶ ὑπ βυστουπαϊΐης παὐύϊοηβ (υυ. 1- 14) 
Ψ1 ὈῸ βι ρ)ϑοῦ ὕο ὑθϑσω ἴογ βουθῃΐν γϑδΥΒ, δηα αἴίογνγαγβ 
ὑπᾶῦὺ ὑπ9 ἔπθη πόση τοῦ ζΘΏΘΓΘΙΥ (υυ. 1δ-38) ν1}} ἔΔ]} 
Ἰηἴο ΠΡ ἢδηάσβ. 

ἤοιο ἐδ ρεοορίε λαΐ τε[ιδοα ἰο ζἰδίοη ἰο ἐδ6 ιτιυαγηϊηρ8 
οἱ ἰδ γγορλείϑ. 

ΧΧΥ. 1}07ΤὨΒο ψοσγὰά ὑμδαῦ οδιὴθ ὕο Φογϑοιηΐδῃ ΟΠ ΘΓη- 

ἱηρ᾽ 811 ὑπ ῥθορὶθ οὗ Φυάδῃ ἰῃ ὑπὸ ἔουγβ γϑᾶγ οἵ 

Το οί Κίτα," 09 Βοῃ οὗ Ψοβίδῃ, Κίηρ οὗ Φυάδῃ (86 

ΒΒΙΏΘ ψὋβ ὑῃθ ἢγθὺ γϑᾶὰσγ οὗ ΝΟ ΟΔαγοΖΖαῦ Κίηρ οὗ 

ΒΔΌΥΪοΠ) ; 3 ὑπο ψοἢ Φογοχηΐδη ὑΠῃ6 ῬγΓορῃϑῦ βρδῖκθ 

υηΐο 811 Π6 ΡῬθορ]θ οὗ Φυάδῃ, δηὰ ἰο 811 ὕπο ἱῃῃδὴ- 

ἰὐδηΐδβ οὗ Ψογυβδίθηη, βαγίπρ : ὃ ΕΥοα ὑπο ὑμίγύθθη ἢ 

ΥΘΔΓ οὗ Φοδβίδῃ, ὑπῃ6 βοῃ οὗ Απιοη, Κίηρ οὗ υάδῃ, 

ΘΥΘῺ υπΐο [18 ἀν, πον ὑθγθθ δηᾶ ὑνγθηῦν γϑδῦΒ," 

δ 5.06, 604 5 1.90. ἔγοτῃ Β.0. 696 ἰο 604. 

146 Το 
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86 ψοσγὰ οἵ Ὑδῆνθῃ δύῃ οοχὴθ ὑπο Πη6, 8Δηα 1 ἢδνο 

ΒΡΟΚΘΩ υπΐο γψου, ΓΙΒΙηρ ΘΑ δΔΠη6 Ββροακίηρ ; μαὺ 

γ0 ἴδνὸ ποῦ Ὠθδῦκθηθα. 4Απα Ὑδῆν ἢ μα βοηῦ 

απΐο ψουὺ 811] Πἷ8 βουνδηΐβ ὑῃθ6 Ὀγοροίβ, υβίηρ ΘΑΥΪΥ 

8Π6 ΒΟΠΟ] Πρ ὑἤΘΙη,---Πουρ γα ἤᾶνθ ποῦ μοαυκοηθα, 

ΠΟΙ͂ ἰΠ0]]Π6064] γΟῸΓΡ ΘᾶΓ ὑφ ἢ6ΔΓ,---ὃ βαγίηρ, ᾿ Βοίυῃ, 

ΤΙ ΡὈΓΔΥῪ γοῦ, ΟΥ̓ΟΡῪ ΟἿΘ ἔγοπῃ ἢ18 ΘΥ]] ψΑΥ, 8η6 ἔγοῃμ) 

016 61} οὗ γοὺυγ ἀοἰηρθ, δπα ανθ}} ἰῃ ὑ86 Ιαπα ἐμπδὺ 

ὙΔΏνΘΙ δαΐμῃ ρίνθῃ υπΐο γοὺ 8δϑηα ἴο γοὺγ ἔδύμουβ, 

ἔγοτα οὗ οἷα δηα ϑνθῃ ἴἔοῃ ϑνογσιηοσθῆ: ὅδ 8πΠα ρῸ ηοῦ 

δίοσ οὐδοῦ ρσοῦβ ὕο βοῦν ὑμθιι, δῃὰ ἴο ΨΟΣΒΏΙΡ 

0Π6Π}, δΔη6 νΟΧ π16 πού ψυὶῦῃ ὑῃ6 σοῦκ οὗ γοὺ ἤδΔη6Β : 

8Π6 1 ν}ὶ}} ἀο γοὰῦ πο υγί.᾽ 7 Βυύ γὸ ποδγκρηρα 

ποῦ υηΐο ΙΏ6, Βαϊ ἢ ὙΔηνθι, ὑμδῦ γο πηϊρηῃῦ νὸχ τη6 

τὶ} ὑ86 σοσκ οὗ γοι ἤϑη48 ὕο γουῦ οὐχ δυγύ." 

“7ιάαΐ, ἐδογοίογα, μοί ἴοϑϑ ἰβαη ἐδα πεϊσἠδοιγησ 

σοιμηγιοδ, ιυτἷΐ ὃ6 ἰαϊά ιυαϑία ὃψ ἰδ6 ΟΠαϊάἀαδαη8," 

απα δε διδ7οοὶ ἰο ἰζδϑην [ΟΥ̓ ϑουοηέψ ψοαγϑ. 

8 Τογοίοστθ ὑδιβ βαϊύῃ ὙδῆνϑΙ οὗ μοϑίβ: Β6- 

οϑῦβο γὸ ᾶνθ ποὺ Πϑᾶγὰ ΠΥ ΨΟΣΟΒ, ἢ ὈΘΠΟ]ά, 1 ν}}} 

ΒΟΠα δῃηα ὕδῖκθ 411 ὑμ6 ἔϑι 5 οὗ ὕμ0 πού, βαῖῦ 

ὙΔΏΜΘΩ, Δηα (1 ψ11 86π4) υηΐο ΝΟὈυΘΠΘαΓΘΖΖΆΓ 

κὶηρ οἵ ΒαΌγΪοη, ΤΥ βογνϑδηΐ," δπα ψ1}} Ὀσηρ ὑμθιη 

5 Οἱ νἱἱ. 7. " ΟΥἉ, νι. 6 ἐπα. 
95 ΤῊ,Ι5. οἰϑυβθ ἰβ οτηϊ θα ἴῃ ὑπὸ ϑ'ορῦ., ῬΟΓΏΔΡΒ στρ ; [89 

ΘΠ ρβίρ ἰῃ ὑπο ΗοΡ. οὗ “1 νν}}} βοπὰ ᾿ Ὀοϊῃρ υπυδυ8] ἀπ αν κυαγά. 
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δραϊηδὺ 818 ἰδηά, δηά δρδϊηβὺ {86 ᾿πῃδοιδηΐθ 

ὑπογϑοῖ, δπα δρϑιηβύ 811} ὑθ80 πδύϊοηβ τουπα δροαυῦ : 

8ηα 1 γ»}} υὐΐοῦ!ὶν ἀθδύσγου ὕμθιῃ," δηα τδκο ὑμθια 

δῸ δΔΡΡαὶπηθηὺ δηα δῃ ἢ ββίηρ,, Δηα ρογρϑύυδὶ νγαβϑύθϑ. ὃ 

10 Αῃά 1 ν1}} (6 Κο ἔγοπι ὑβδιι ὑμ6 σνοΐοϑ οἵ τηϊγι ἢ 

8 Πα ὑπο σγοΐοθ οὗ ρδαηθβθβ, ὑθ σοΐοϑθ οὗ ὑπο Ὀγὶάθ- 

ὅτοοιῃ 8ηα ὑπθ γοῖοθ οὗ ὑπ Ὀτ]άθ, 86 βουῃᾶ οὗ ὑῃ6 

ΤῊ] ΒΟ 685,8 δηα ὑπὸ Πρ οὗ ὑΠθ Ιαρ. 11 Απά 18 

γγ οἷο ἰδηα 588]} Ὀ6 ἃ ναβύθ, δῃὰ δὴ ϑρραϊιηοηῦ ; 

8η4 ὑῆθβθθ πδύϊοηϑ 8}8}} βοῦνο ὑῃθ Κίηρ οὗ Βδθυ]οη 

ΒΟΥΘΗΌΥ ὙΘΔ15. 

[15 Αηαϑ 10 888}} Θοηθ ὕο ΡΆ55, θη ΒΘΥΘΠΟΥ γΘΔΥΒ 

δ ἨΘΌ. 7 υἱὲ δαπ (οΥ ἀευοίε) ἰδεηι. ΟἿ. Ὠουῦ. 11. 834, 11. 6, νἱῖ. 2, 

χχ. 17,1 8δῃ:λ. χν. 3, 8, οἷο. ΤΏθ ϑορί. ἢδ8, 1 εὐὴξζ ιτυαδίε ἰδδηι 

(ομϑ Ἰούϊον αἰδοσοηῦ [800 ὑπ βϑῆιο ναγίδην ἰῃ 18. χὶ. 1ὅ, Η9Ὁ 

δὰ ϑορύ., οἵ. ΗΕ τὰ.]}; οἵ. [8. Ιχ. 12. 
Ὁ ΤῊο βορῦ. ὨδΔ8, απᾶ α ρεγρείιιαὶ γεργοαοῦ (ΠΡ ἴον Π2ἼΠ): 

οἔὗ. χχῖχ. 18. 

5 ΗΘ. 7 υωἱἷῆἹ οαιιϑὲ ἰο ρεγίδδ. 
ἃ ὙΥΠΙΘΝ ἱβ μϑαγὰ ἀδε]ν ἰῃ δῃ ϑαβίογῃ ν]]αρθ, δα 8 ἃ βίστι οὗ 

[Π6 ῥγόβϑθῆοϑθ οὗ [19 ἱπ ἰδ (οἴ. ον. χνἹ. 22). Ὑπὸ μδηα-τ}} 
(νοι 18 τμδῦ 18 ὮθγΟ πλθϑηὉ) οοηβίβίθ οὗ ὕνγο οἰ γοῦν βίοῃϑϑ, 
οἱρῃύθθη ἱποῦθθ ΟΥ ὕγχο ἔϑου ἰῃ αϊαγηθῖοσ, ὑπθ ἰοῦγοῦ οὔϑ Ὀϑίηῃρ 
βΠχϑα οἡ ὑῃθ9 στουπα, 116 ἢ ἸΡΡΘΙΓ οὔθ 18 ὑυτηθαὰ τουπα ὈΥ͂ 8 
ὙΟΙΏ8η--ΟἹ οἶΐθῃ (οὗ. Μαῖῦ. χχῖν. 41) Ὁν ὕτχο ψοχηθη--- ΚηΘΘ δ 
ΟΥ βἰὐὐλῃα ᾿Ὀϑδιθ 0. 8909 ἘοΡίηβοῃ, Βέεδίέοαὶ Ἐεδεαγοΐέδ ἐπ Ῥαΐε8- 
ἐπε, ἰ. 485 ; Τοτηβου, Τὴε Σαμαὰ απὰ ἐΐε Βοοξ, Βουῦῃθσῃ Ῥαϊθθϑίϊηθ, 

Ρ. 107 (πὰ [Ππ9 ΟὩθ νοΐ. οἀ., Ρ. 626 2.); οΣ ΜΒ ΐθμουβο, 4 Ῥνύηιεν οὐ 

Ἡδεδνειυν Ἀν ρυτέῖεα, ἡ. 10 ζ. 
9 νυ. 12-14, ΟΥΓ, ἱπ ΔΩ ο8890, υὐ. 13-14, οαπηοῦ πᾶνθ ξοστηϑα 

Ῥαεὺ οὗ {Π96 οί δ] ργόορῆθον οὗ δογοχωΐίδῃ ἀϑ]ἐνογοὰ ἴῃ ὑμθ ἔουγίῃ 
ΥΘΑΡ οὗ Φομοίδικίτ, θυῦ πλυδὺ ἤανο Ὀθϑη δα ἀοὰ θα ὑπο Ὀοοϊκς οὗ 

Φογογαίδ τγῶβ οοταρ]οίθάα, δηᾶ βίοοὰ βυϊδδίθηςξία! ν ἰῃ ἐΐθ ὑγοθϑῃῦ 
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ΔΙῸ ΔΟΟΟΙΙΡΙΙΒΗΘα, ὑμαῦ 1 Ψ1}} Ρυ 8 ὑμθ Κὶηρ οὗ 

ΒΑΌγ]οΠ, δηα ὑμδαῦ πδύϊοη, βαϊνῃ Ὑδῆνθ, ἴοσ ὑπο 

Ἰηἰαυϊύν,δ δηα (ῃθ ἰαπᾶ οὗ ὑμο Ομ διάδϑδῃβ: δηᾶ 1 

0111 τηδῖκο 1ὖ ἀθβοϊδὺθ ἔογ θνθσ." 15 Α)α 1 ψ}}} Ὀγίηρ 

ὌΡΟΣ ὑμδὺ Ἰδηᾶ 411 τῶν σψογὰβ ψῃ ἢ 1 Πᾶνο ρῥτο- 

ΠΟΙΠΠΟΘα δραϊηδύ ἰὕ, ΘυΘῃ 811 ὑμδῦ 19 τυ7Ίιύῦθῃ ἴῃ ἢ 18 

ὈοΟΪΚ, ΒΟ Φογϑιηΐδῃ μαύῃ Ῥγορμοβϑίθα δραϊηδὺ 4] 

06 παύϊοῃβ. 14 ΕῸΓ σΏΔηΥ πδύϊοηβ δηα στθαὺ Κιηρβ 

Β}.4}} βοῦν ὑμοιβοὶ να οὗ θη, θυθῃ οὗ ὑἤθϑι : δηά 

Ι ν1}} Τϑοουλρθηθο ὕμοιῃ ϑοοοσαϊηρ ὅο 61 ἀθ6668, 

8Πα Δοοοίαϊηρ ἤο ὕἢ6 ψΟΥΪς οὗ [Π 6] ἢ8η68.] 

ἔογση. ἘῸν (1) υυ. 1δ, 16 (πούϊοθ “ ΕῸΣ ᾽) αἷνϑ (ὴθ γσϑϑϑοῃ, ποῖ ἴογ 
ου. 12-14 ((π6 Ρυπίβητηθηΐ, αὔῦοσ βονϑηΐν υϑασβ, οὗ Βαρυϊοη), 
Ὀυΐ ἔογ 9. 11 (ὑΠ9 δυρ) υραίίοη οὗ Φυάδῇῃ δηθὰ βυττουπαϊηρ πϑύϊοηβ 
ἴο ΒΑ ν]οΩ) ; δπὰ (2) ὑπ ὕϑγγῃβϑ οὗ υ. 18 ρΡΓΘΒΌΡΡΟΒΟ ἐπ οοπλρ]ϑύϊοηῃ 
οὗ Φογθιλδἢ᾽ 5 θοΟΚ, δηά ἱἰῃ ραγίύϊουϊας ὑῃο ἱποϊυβίοη ἰπῃ ἰῦ οὗ (ῃο 
ῬΓΟΡΉΘΟΥ ἀραϊηθϑῦ ΒαΡν οι ἴῃ 1. 1-Ἰ1. 68, τ ΠΙΟ᾿,, ἱπ 811 ργο έν, 
ἷἱθ ποῦ ΌΥ Δογθσωΐδῃ αὖ 411, απα, ονϑῃ 1ξ ἰῦ 185, 'χγὰ8 οογύδιην ποῦ 

ἱποογρογαίθα ἰῃ Π9 Ὀοοϊκ οὗ Πἷβ ργορῇῃθϑοῖθβ {}}} Ἰοὴρ δέϊοσ 8.0. 604 
((Π9 βῃογῦ ργορῆθον βδραϊηβῦ ΒδΡυ]ο ἰῃ 11. δθ- 64 ἰβ ἀϑβοϊχηρὰ Ὦν 
ἐΐα 1010 ο {Π9 ἔουγίῃ νϑᾶῦ οὗ Ζϑαοικίδῃ, Β.ο. ὅ93). Ψ΄. 12 ἰβ θαβοά 
τοοϑῦ ΡΓΟΌΘΌΪΥ ρου χχῖχ. 10, ἀπά (αὖ ὑπο 6η4) τπροῦ 11. 26, 62 ; 
ῦ. 18 τοῖϑσβι Θχρύϑβεὶν ο ὑπ ργορηθοὶθθ δραίηβὺ 9 ἡδύϊοηβ σοη- 
ἰδἰηθα ἰῃπ ΟἾΔΡΒ. χὶν].--Ἰ;., ἀπ 6850. ἴο οἤΔ08. ].-Ἰΐ. ; υ. 14 5 θαδοὰ 
ὍΡΟΙ χχν]ΐ. 7δ, δπὰα 1. 29, ἸΪ. 24. ΟΥ. Ῥαενίάβομ, ἱπ Ηδαύϊηρβ᾽ 
ίοι. οἱ ἐνε Βέιδῖε, ᾿ὶ. Ὁ. δ74. 

5 ΗοΡ. υἱοί ὠρον ἰδ κίγησ, οἵο., ἐδεὶν ἐπί σωϊῳ. 

"» ΗδθρΡ. ρεγρείιιαϊ ἀεδοϊαξδοηδ (ΘΧΘΟΟΪΥ 88 ἰῃ 11. 26, 62). 

4 1.9. ΘΙΏΡΙΟΥ ὑθσω 88 βανθβ οὐ βογσνϑηΐβ (8ο οὔβδρ. χχνὶϊ. 7). 
11ι. ον οΥὐ ἰαδοιν ὃν (ταϑϑῇβ οὗ) ἐδδηι: ἴῃ Εχοά. ἱ. 14 ρϑγβϑ- 
ΡὨγαϑοὰ Ὁ “στρα ῖο ὑμουα βοσνϑ᾽ ; ἰῇ ἴον. χχν. 46 ὈΥ “ς(δ1Κ 
Ροπάσαθῃ οὗ ὑπϑηλ, δηὰ ἴῃ 96Γ. χχὶἹ. 18 ὈΥ Ὑ τθο {Π9 βογνίοοϑβ 
οὗ... .᾽ (899 αἰθο χχχ. 8, χχχίν. 9, 10). 
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7ογοηυαῖ, (ἴπ α υἱδῖοη) σίυοδ {δ6 οὔ» οἱ Υαλιυοῖ᾽ 8 

μιῦν ἰο ἐδ παίϊοπδ ἰο ἀγίηζ.5 

16 ἘῸΣ ὑῃυ8 βαἃ Ὑδῆνθ, 80 αοα οὗ [βγϑδοὶ, απο 

6: ΤἸάκὸ [86 οὰἂρ οὗ ὑῃὸ ψίμο οὗ {818 ἔυγΥ ἴγουη 

ΤΥ Πδπά, δη4 οδυδο 811 ὑῃ6 πδύϊοῃβ, ὕο σοι 1 βοῃὰ 

866, ἴο ἀτίηῖκς ἰδ. 156 Απα ὑμον 8588}} ἀσηκ, δηά σϑοὶ 

ἴο δηᾶ ἔτο, δηα Ὀ6 τηδ4, Ὀϑοδαβο οὗ ὑπο βιυγοσὰ νυ] ἢ 

Ι 81 Βοῃάϊηρ διηοηρ ὕπο. 17 Απᾶ 1 ἴοοῖκ ὑῃθ οὺρ 

ἴτοπι ὙδΏνΘΙ Β Βδηά, δηα τηϑδαθ 411] ὑπ6 πδίϊοηβ ὕο 

αἀσίηκ, υπΐο ψΒο Ὑδῆνθι Πδα βοηῦ 1ὼ6: 18 (0 

Σὶν, Φογυδβδίθιη, δα ὑμὸ οἰὐζίοβ οὗ πα δ, δηα ὑῃ6 

Κίηρβ ὑβογοοῖ, δηὰ {0 ὑγποοβ ὑμπογθοῖ, ο τ Κθ 

οὶ ἃ ψαβύθ, 85 ϑρρδίτηθηῦ, 8 ἢιἰββίηρ, δῃηὰ ἃ 

- ΟΌΓΒΘ [,48 10 156. 0818 ἀΔΥ]"; 19 ῬΒΔΓΔΟΣ Κίηρ οὗ Εἰμγρύ, 

8η6 18 βογσυδηΐβ, δηα ἢ1Β ὈΓΊΠΟΘΒ, δηα 81] 18 ῬΘΟρΙδ ; 

30 φηα 411 08}6 τηϊχθα ῬΘΟΡ]θ,5 δηα 411} ὑμθ Κίηρβ οὗ 

{Π0 Ἰαπά οὗ ὕξΖ,8 δηά 4}1} ὑπὸ Κίηρβ οὗ ὑπο ἰδαπά οὗ ὑδθ 

5 Το ἰηἰοχίοδύϊοη ψὨΙοδ 818 ΟΡ 18 γοργοδϑοη θα 86 ὑργοάυοίηρ 
ἱβ ἃ ἤσυτο ον ὑπ ον ]αογιηθηὺ δηαὰ μοὶ ρίθθαηθθα ρσοάυοθα ὕροι 
ἃ πδίϊοῃ ΌὈΥ δὴ ονϑγυ οί γοίηρ ΟδΙδιαῦν (οὗ. χΙϊ. 13); ἰὴ (δ 
Ργοθθηῦ οα80 (υ. 166) Ὁν ὑμ9 βννοσγά οὗ (89 Ομαϊάδοϑηϑ. Οἵ. ὑπο 
βϑτωθ ἤσυτθ οἵ ἃ ἀγδυρῃδ ἰῃ χίν , 26; 18. 11. 17, 21-23 ; ΡΒ. ἰχ. 8. 

Ὁ ΠῊ 9 Ὀγδοϊκοῦθα τγοσὰὰβ δσθ οτηὐ θα ἰῃ ἴθ ϑορῦ., δηα ἀθθοσὶὉ- 
ἱπρ, 88 Ὅπου ἀο, 9 αρτοογσαθηῦ οὗ ὑπ ρῥγϑαϊούϊοη τὶ ὑμο ἔ1Η]- 
τηθηῦ, ὕμο0 Ὺ οαπηοῦ μᾶνθ ἔοστηθα ρμᾶσγὺ οὗ 009 Ργορἤθου οὗ Φοδμοὶδ - 
Κιπι᾿Β ἔουσίῃ γϑαγ, Ὀαῦ τηυδβὺ αν Ὀθθη δἀὐάθα δὖ βϑουλθ ρογίοὰ 
αἴϊον Β.ο. δ86, ἀυγίησ ὑδο οχὶϊθ. 

5. 1.6., ΡΓΟΌΘΌΙν, ὑπ ταϊχϑὰ ἔογοίϊχει ρορυϊδίίου, δου θὰ ἰῃ 
ἙἘμγρὺ ἔον ἰσϑὰϑθ οσ οὔπογ ρυγζροβθθθ. Οὗ. ὑῃ9 ϑϑσωθ θχρχγϑθείοῃ ἰῃ 
ἘΖοϊκ. χχχ. ὅ, δηὰ [οὗ ἰογοίτιθσβ βου θὰ ἐμ ΒΘΌΥ]ΟΙ) ἐμ 796ΓὉ. 1. 37. 

ἃ ΤΉῊΘΏΔΙ)Θ οὗ δΔη Αγϑιωβθθϑῃ ὑσὶ ῦο βού θὰ ῬγοΘΌΪΥ βοτηθνν ΠοσΘ 
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ῬὨ]Πβὑηθ8, δηα ΑΒΉΚοίοη, δηα ὅδζα, δπα ΕΚσοη, 

8διη4 [86 τοιηηδηὺ οὗ ΑΒῃαοα :8 31: Πάομ, δηα ΜοδΌ, 

8Π4α ὑπο οὨΠ] στο οὗ Αμηοη ; 33 δῃηα 411} ὑῃθ Κίηρβ 

οὗ ΤΎτο, δῃὰ 4]} ὑπο Κίηρβ οὗ Ζίάοῃ, δηα 86 Κίηρβ 

οὗ ὑμ6 οοδδβυϊδηα ν ]οἢ 18 θογοπα ὑδ9 8θ8 :Ὁ 38 ϑϑάδῃ, 

δια Τόπιδᾶ, δα Βυζ, δηα 4]1] ὑδοθιλ ὑμαῦ ἢᾶνθ ὑῃθ 

ΘΟΓΏΘΙΒ (οὗ ὑπ 6 ἢδ]γ) οἱ ρὺ ;:4 34 δῃὰᾶ 411 ὑ1Π6 Κίηρβ 

οὗ Αγᾶθ,} δῃά 411 {Πῃ6 Κίῃρβ οὗ 0Π6 πιϊχϑα ρϑορὶϑἕ 

ΟἹ ὑπο ϑαϑὺ οσ ῃοσίι-οαδὺ οἱ Εάοσα : οἵ. [ᾶτὰ. ἰν. 2] ; Φοῦδ ἱ. 1; 

διῃθὰ 806 δἷϑο θη. χ. 23, χχὶὶ. 21, χχχνὶ. 28. 

8 Το., ΡγσοῦδΌΪν, βυοῇ 88 βυσγνὶνοα αὔθ {Π9 Ἰοπρ βἰθμο---δοοοχά- 
ἱπρ ἴο Ηογοάοίυβ [1]. 169), οὗ ὑνγϑηῦν -Πῖ 9 γΘ8Γ8--- 1 οἢ Δβμάοὰ 

θὰ γϑοθην βυδύθίηθα οὖ 09 μδηᾶβ οὗ {Π9 Εσγρίίδη κίηρ, 
Ῥμδιωχηθύλοῃμυβ [Β.σ. 666-610). 
Ὁ1.. Ῥῃορηϊοίδῃ οΟ]οηἑθθ ΟἹ ὕπο οοδϑίβ οὗ ὑδθ Μοαϊοσγσδηθαῃ 

866. 
6 ΤΉ,οΘ ἰσὶροα οὗ ποι Αγδθὶδ---- [9 δήθ Τόμμδ [18. χχὶ. 14 ; 

Φοῦ νὶ. 19) Ὀοΐπρ ρῥγϑθοσνοα ἰῃ ὑπὸ τωοάϑσγῃ 7Τεϊηνᾶ, ἃ Ιἷδοθ δρουΐ 
250 τοἱ]ο8 βουϊῃ-Θεδϑὺ οὗ Εάοση ; Ὠδαδη (ἀϑθη. χ. 7 ; ΕΖοῖϊκ. χχν]!. 

20, χχχυ δ. 13) Ὀθίηρ ἃ ὑγὶϑ 1 ὑπ δβαγὴθ ποὶρῃρουσμοοῦ (οξ. 
18. χχί. 13), δηὰ Βυς Ὀϑίπρ 8 ὑγὶθθ οἱοβϑὶν δ]]1ϑὰ ἐο “ ὉΖ᾽᾿ (869 
θη. χχὶΐ. 21] ; οὗ. "ἘΠ {πὸ Βωξζέίε,, Φοῦ χχχὶϊ. 2). 

ἃ 833,90 ου ἰχ. 26. 
4 ΑΠΟΙΒΟΣΡ ὑγῦθ (οσ στοὺρ οὗ ὑγι 0660) Βοιυθυ γθ ἴῃ ποσίῃ 

Αταθία: οἷ, 18. χχὶ. 13. Τὴ ἤδϑιωθ, ἰὖ ἷἰβ ὈΓΟΡΘΌΪΘ, σθϑῃΒ 

ῬΓΟΡΘΣΙ͂Υ δίθρρε-ιροϊογο [ἴτοτὰ ἀγᾶδαΐ, ᾿ δῇθρῃρθ᾽); ἴῃ οοὐυζθο οὗ 
ὕλτηθ ἰῦ οδύὴϑθ ὕο Ὀ6 ἰἰγηϊίοθα ἤο ἃ Ῥαγίζου ας ὑγ109, ΟΓ ρτοὺρ οὗ 
ὑγιῖρϑθ, ἀνγϑ ηρσ πῃ 016 Βύθρρϑβ οὗ ποσΐῃ Ασβρία; ὑμθῃ, αὔνος ΟἹὰ 
ἸΤοοίδιηθηῦ ἔσηθθ, ἐὺ τγῶϑ ᾿γϑάυδν οχίθῃμαϑα 80 δ ἴο ἀθϑῃοῦθ 
ὉΠ σΠο]ο οὗ τ μδὺ ψγὸ ποῦν ΚηΟῪ 88 “ Αγβρία. Βυΐῦ ἱπ ὑΠ0 ΟἹὰ 
ἸΤοίδτωθηῦ ὑΠ6 τοπὰ.  Ασαθὶδ᾽ ϑυρροαῖβ ἴα τόσο ὕμδὴ τ μαῦ ἷ8 
ΤΘΘΙΥ χτϑθϑῶὺ. 869 ἔυσίπος ΝΟ] οἰκθ Β ασῦ. ΑΒΑΒΙΑ ἱῃ ῃ0 πο. 
Βϑϊ. 

{ Αποῦμοσς Ἰοοδὶ “ τηϊχϑὰ ρορυϊδίξου,, ψοθΘ ποθ νγῶϑ [89 
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ὑμαὺ αγθ}} ἰπ ὑῃθ ᾿]]ΘΥΘΒΒ ; 35 δηα 4]1] ὑῃ6 ΚίηῃρΒ οἵ 

Ζιτατὶ," δηα 411 [6 ΚἰηρΒ οὗ Ε]δῖη, "ἢ δΠα 411 {Π6 ΚΙΏΡΒ 

οὗ ὑμ6 Μοαᾶδθβ ; 35 δῃὰ ἃ}} ὑμ6 Κίηρβ οὗ ὑῃθ ποσί, ἔδὺ 

84 ΠΘΔΡ, Οη6 ὙἹῸ} δηούμον, 8η6α 411 ὑ89 Κἰηρσαομηβ5 

μδὺ 8Γ6 ΡΟῚ {86 ἔδοθ οὗ ὑδθ ϑᾶγίῃ [: δῃὰ ὑμθ Κίηρ 

οὗ Κ' βοβῇϑοῃ  88}8}} ασΐπκ δέῦοσ ὑβθυ}.9 37 Απα δου 

Βῃ δ] ΒΔΥ υπΐο δοη, ΤῊυΒ Βαϊ Ὑδῆνθι οὗ μοβίβ, 

86 αοα οὗ Ιβγ88] : ὈΥΙΩΚ γὸ δῃα ὈῸ ἀγιηκθη δηὰ 

ΒΡ, 8η6 41] 8η6 Γἴβθ 0 ΠΊΟΓΘ, Ὀθόϑυβο οὗ ὑδθ βιυγοσγὰ 

τ Β1Οἢ 1 δὴ βοπαϊηρ δϑιηοηρ γοῦ. 38 Απά [ὖ Β88}48]] Ὀθ, 

16 (μον στϑέυβο ὕο ὕδκο ὑδθ οὺρ ἔγοιαῃ ὑμπὸ δπά ἴο 

ἀτίπκ, ὑμαύὺ δου Βμδ]ῦ ΒΔῪ υῃΐο δον, ΤὨυΒ βαϊ ἢ 

ὙΔΆνΘΙ οὗ Ποβίβ: Ὑὁ 585}8]1] βυγοὶν αὐηκ. 39 ΕῸΣ, 

ἰο, ψιῦ ὑῃ6 ΟἹ ΟΥΟΡ ΨΈΪΟΒ ΤῺ δὴ Βαύῃῃ Ὀθθῃ 

]] ἀΟΓΏΘΒΘ, ----Π]16868, ἱπαοϑά, 88 ΣΏΘΩΥ σοτηχηθηὐθύοσβ ΒΌΡΡΟΒο, ὑδθ 
ψΟΣαΒ “Θηα 8]} {π9 Κίηρβ οὗ ὑπο τηϊχϑά βὑθορὶϑ᾽ δῖ ἃ ἔδυϊυ 
τορούϊίου οὗ [89 ρῥγϑοθαάϊης οἴϑδυθθ [πῃ ὑπ0 πηροϊηὐθα ΗδθΌ. ὑθχί 
“ ΤηϊΧΘα ῬΘΟΡΪΘ᾿᾿ 18 ἰἀϑηῦῖοδὶ τὲ ἢ ὁ Αγᾶρ ᾽). 

5.Ὰ ὑγσῖρο μοῦ στηϑηὐϊοηρα Θἰβθιγογο. 
Ὁ Τὴ {9 ἔδρσ Εἰδϑύ, οὁυ {9 οὔμοσ βἰἀϑθ οὗ {πὸ Τίςσίβ, δρουῦ 200 

ΤΩΙ168 Εἰ. οἵ Βαθυϊοη ; οἷ. χ]ῖχ. 34. 
9 δο ϑορὺύ. ΤῈ ΗΘΌ. ἰοχὺ δα άβ, οὐ ἐδ6 εαγίδ, ὈοΐΏ ἰδυϊοϊορίο- 

ΔΙ, δα 6180 8ο 88 ἴο ὑσοάυοθ δὖ 9 Βαγὰθ ἔΐτθ δὶ Ὁρστατητηδίξοα 
σοηδίγχυοίοῃ. 

4 1,0. Βαδεῖ [ΒΑΡΎ ]ΟΩ), τυεϊ ἴθ ἱῃ [ἢ9 ΟΥ̓ΡΠΟΡ οδ]]οα Αἰδαδῆ, [9 
Ἰαβύ Ἰούΐοσς οὗ ὑπ ΗΘΌ. δἱρμαροῦ [Τ] Ὀοὶῃρ ρυῦ ἔον ὑπο βεεῦ [4 
{89 1αδὺ θαῦ οὔθ [5] ἔον ἐμ βοοομῃὰ (8), δῃιὰ βο οὺ.. ΟἿ. ᾿(. 1, 41 

5 ΤΏο Ὀγδοϊκούθα ψοσαὰβ δύο ποῦ πῃ ῃθ δορί. ; δπὰ [{Π|κθ υν. 

12-}14, αἷβο ἀϑοϊαγίησ ὑῃ9 υἱυἱτηαῦθ ρμηπίομηεη οὗ ΒΘΌγ]οη, δὰ 
ΘΟΏΒΘΑ ΘΏΟΙΥ ἔογοίμη ὑο Π9 σωϑὶῃ ΒΟΟρΡΘ οὗ ῃ9 Ῥσορ;ΘΟΥ) γΟΣΘ 
ῬΓΟΡΘΌΪΥ ποὺ ρΡδγὺ οὗ ϑογθχω θ᾽ Β οσ ίῃδὶ Ῥσορἤθον. 
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ο411065 ἀο 1 Ὀορίη ὈΥ ἀοίηρ 601}, δηα Βῃου]α ψε Ὀθ 

αὐνουϊν ὑπρυπίβηθα 8 Ὑὁ 88}8]}} ποὺ ὈΘ ὈΠρΡυ ΒΠ6α : 

ου ἃ ΒΟ 81 1 οδ] Πρ ΡΟοη 811 ὑμο ᾿πῃδΟϊδηΐβ οὗ 

ὑμ6 ϑαγίμ, βαϊἢβΒ:. Ὑδθνθἢ οὗ Ὠοβίϑβ. 

Α ἤρινγαίίξυο απὰ ἀψρεγδοϊίοαϊ αοδβογίρίϊο οὐ τυδλαΐ 
γαλιυοῖ, ευἱὲ αοοοπιρί δὴ, ἵη, ἐδ6 τηυογίἃ ὃν 

ἐδε ἀσοπον οἱ δε ΟδαϊααοαΉ9. 

80 Απα δου, Ργόρθοθυ ὕμου δρδίηδβῦ ὕμϑιῃ 411] ὑμθ89 

ῬΟΓΩ͂Β, 8Πα ΒΔΥ υηΐο ὑδοῖὰ: 

ὙΔΏνΘὮ Ψ11 τόοᾶσῦ ἔσο οἢ ὨΙΡΉ, 

Απα υὐΐοῦ Π18 νοΐοθ ἔγοϊῃ Ὠ18 μον δδριαύϊοῃ ; 

ΗΟ Μ11 ταὶρ ΟΠ ΓΟΔΡ δραϊηδὺ ἷ8 Βοιμηθδίθδα ; 5 

ὙΥῚ ἃ βῃου ὰ ν7}}} ἢ ΔΏΒΥΘΙ, 88 ὑμον ὑβαὺ ὑσοδὰ 
((16 ζεαρ68), 

Αμαϊηβῦ 411 ὑμ6 ἱπηδΟϊδηΐβ οὗ ὕμ6 ϑαγίῃ. 

81: ΤῊΘ αΪη9 (οὗ Ὀδύ.16) 18 σοῖὴθ ϑυϑθῃ ὕο 86 ϑηᾶ οἵ 

080 οαυῦῃ ; ἴοῦ Ὑδῆνθῃ μδύῃ ἃ οοηύγονυοσβυ ὙΠ ἢ 

86 πδύϊοῃβθ, 6 οοηΐθηάοίῃ ἰη ᾿υαροχηθηῦ τ] 8]] 

5 Τὴ τοἶθη οὗ ΟὙΤΏΘΣΒὮΪΡ : οὗ. οὐ νἱὶ. 10. 
Ὁ ΜΖ. ικὸ ἃ οῃ. ΤΏο ἢγϑὺ ὕτο 198 δΓ6 νϑγίϑα ἔγοσῃη Ατ. 1. 2. 
ο ἙἿω. ἴογ δυάδῇ: οὗ, χ. 2, χχῆϊ, 3. 
ἀ Οε, α διζεταῆ. ΤῈ νοσγὰ (Ηοῦ. ἠδαδα) ἰβ8 Βρϑοίδν υϑοά οὗ 

0Π0 ᾿ογουβ βῃουϊΐα τι τ ἢ ὑπο νἱηΐαρογθ ἰσχοά ὑπο [υ͵ἱοθ ουῦ 
οὗ ὉΠπ0 ζσίαροβθ ἴῃ [9 ὙΪΏΘΡΟΓΘΒΘ [800 18. χνὶ, 10; Φ6Γ. χὶνη!. 33]. 
Ἡοτο ἰὖ ἰβΒ υϑοὰ οὗ ὑπ νγαγ-δῃουῦ [οἵ. ὅοΓγ. 11. 14, ψῆθγο ὑῃ9 ΗΘΌ. 

ψογὰ ἰβ ὑΠ6 881010) τ] ψὨΐοῃ, ὉΡ 8 ΡοΪὰ Θὐ γορουλογρίβιῃ, 
Φογθγαίδῃ ρῥἱούαγοθα Ὑδηνυοῦ 88 ἰγοδαϊηρ ἀόνσῃ ὑπο πδίζοηβ οὗ [ῃ9 
ϑασίῃ. 
᾿Π9 ΟΥ, ογαδῆ. 
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ΒΙοΘΒῃ ; 88 ἴὺγ ὑξο ψ]οκοα, 6 μαύῃῃ ρσίνθῃ ὕδϑηι ἴο 

ὑῃ6 βιυνογά, βαϊΐῃῇ Ὑδῆνοῃ. 3828 ΤΏυβ βαι8β Ὑδυν ἢ 

οὗ μοβίβ, Βϑῇο]ά, ον] 158. σοΐπρ ἕο ἔγομι παύϊοη ὕο 

Πδίϊοη, "δηᾶά ἃ ριοδαὺ ὑθιηρθδϑὺ 8881} ὈῸ βύ θα ἃρ 

ἔσομαι ὑμθ αὐὐθγπχοϑῦὺ ΟΟΥΠΘΙΒ οὗ ὑπο ϑασίβ." 885 Αῃα 

ὑμο β]δίη οὗ Ὑδῆνγθῃ 88.8}1 6 ἰπῃ ὑμδῦ ἀδὺ ἔγομη ΟἢΘ 

ΘΠη6 οὗ ὑδθ θυ ουϑὴ υηὖο 86 οὐμὸῦ ϑῃα οἵ ὑδθ 

ΘΑΓ : ΠΟΥ 888}} ποὺ 6 θονγαὶ θα, πο ΠῸ Γ ρα μογοά, 

ΟΡ Ὀυγίοα, 6 0 58}8}} 6 ἔος ἀυπηρ ροη ὕδο ἔδοθ οὗ 

86 στουῃά. 

[μὲ ζῖησδ απὰ ποῦῖο8 ιυαῖϊΐ οὐον ἦε ἄοοπι ἱδαέ ᾿8 αδοιιᾷ 
ἰο [αἰ τ᾿τροη ἐδθηι. 

84 ἨΟΥ], γὺ Βῃορβοσαάβ," δῇ ΟΥῪ ; δηα βριηΚΪ]ο 

γου (νι 88}.68), γθ ΠΟΌΪΘ οὔϑθβ οὗ ὕδμο Ηοοϊκ : ἴοῦ 

γΟῸΣ ἀανγβ ἴο 6 βἰδυρῃύοσθα ἃῖθ δοοοιῃρ]βηθα ; 

8Π6 γὸ 584]1] ὈῸ ἀδϑῃθα ἴῃ ρίϑθοθβϑο δηα 7811 κὸ ἃ 

ῬΙθοΐουβ νϑβϑβ0]. 86 Απὰ [ῃ6 ΒΗΘΡΠΘΓΩΒ 8818}} ἢδνθ 

8 ασγίοὰ ἔγοια νἱ. 22, σι ὑῃ9 ομϑ θυρδύϊδυθίοη οὗ “" ὑθτωροδί ᾿ 
ἴον “ ποίϊοῃ. 

Ὁ ΕἿω. οὗ γυΐογθ, 88 1ϊ. 8, χ. 21, οἵα. ΤῊΘ “ ΠΟΌΪΘ οὔθβ οὗ ὴ9 

βοοϊς᾿ ἃἴὸ ἤθ19 ἃ ἔρυτο ἴος ὑπ9 ῥυΐμοῖραὶ δηὰ νοαι ἱοθῦ στα 
οὗ 089 παύϊοῃβ συ ]οα ΌῪ ὕπο ᾿ Βμορῃοσαβ." 

9 50 ϑὅγν. (οἴ. χιῖ!, 14). Οὐ, απὰ 1 ιοἱἷἶ ἀαδῆ νου ἵπι ρίδοοϑ, [απὰ 
ψγὲ 5μαϊ 2αἰΐ, οἴο.}, ταϊσηῦ Ὀ6 τα. ΤῈ ΗδθΌ. ἰοχὺ ἢδβ ἃ ρϑουϊαγ 
ἔογτω, ψ Οἢ ἰ8 ΝΟΥ ἀουθύξυ!ν τϑηάοσϑα, 7 υἱΐ δοαίξον ψοιι. 

ἃ ΤῊΘ οχργθϑββίοῃῃ ὁ Ὀ6 ἀδβῃϑα ἰῇ ρίθοθβ, διὰ [ἢ ΘοΟτΩ ΘΔ γΒΟ. 
ἰο 8 ὈΣΌΚΘῺ νθ8901, δύὸ ποὺ 1π κϑθορίηρς τι ὑπ9 ὅρσυτο οὗ [89 
ΒΏΘΘΡ ; δῃὰ 10 18 ἃ αυσδύϊοη τ ΠΟΙΠΟΣ τὸ Βῃουϊὰ ποῦ τϑϑὰ ἔογ ὑἢ9 

Ψ}0]9 οὗ [818 οαυδο, στ βορί., απα ψε δδαϊ [αἱ κε οδοῖος ἰαπιδδ 
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ΠΟ ΨὙᾺΥ ο Ηἢθ60 :5 Δηἀ ΠΟΠΘ 888} Θθοδρ6 οὗ ὑμθ ΟὈΪθ 

οὗ [890 ἤοοκ. 385 δ ! ἃ ΟΥὟ οὗ 6 ΒΗΘΡΏΘΓΟΒ, δηὰα 

89 Βον]ηρ οὗ 80 ΠΟΡ]6 οὗ ὑῃο ΗοοΚ ! ἔον Ὑδῆνθῃ 

18 ἰαγίπρ γαϑύθ ὑμοῦ ραβύυγο. 87 Απα {ῃο ροϑδοοίυ] 

τηϑϑάονβ 888}} Ρ6 Ὀγουρῃῦ ὕο 5:16 ποθ θϑοϑιβθ οὗ {86 

ἤργοθ ΒΩΡΟΡ οὗ Ὑδῆνοῃ. 88 Ηθ δαῦ ἔογβδκϑῃ ἢΐβ 

οονϑγῦ, 88 ἃ ΠῸΠ : ἴογ ὑπο ὶγῦ Ἰδηα 18 Ὀθοοσηθ 8ῃ δρρϑὶ- 

γηθηῦ," ὈΘοϑαδβο οὗ 6 ΟΡ σοββίπρ Βίψοσα," δῃηα ὈθοδῦΒθ 

οὗ ἷβ ἤθγοθ δῆρογ. 

{1 Ὸ} οὐϊβδίοη οὗ ΠΥ ᾿ διηὰ γὸ 8881} "6 ἀδβῃϑαά 1π ρίϑοϑθ,᾿᾽ 89 
8 ἔαυϊον διαὐοὶ ρα οι οὗ ὈΠΟΒ5) “δηὰ γ9 8181] 811, διὰ υἱἢ 

ΥἽΣ ἴον 255). 
δ ἨΘΡ. γεῤρε δλαϊ ρεγεδὴ ἤοηι ἰδ δῆορλεγάδ,--- ϑιῃ ἰαϊοτηαίο 

Θχργοδδίοη ἔουπα αἷθὸ ἰῃ Ασὰ. ἱΐ. 14; ΦοὉ χὶ. 20; Ῥβ. οχ]ι. 4 

[(Β65. δ). 

Ὁ ΟΣ, α αἀεϑδοϊαδίοα. ἸΤΏθ τηθδηϊηρ 186, δυάδῃ Ὀθίηρ ΠΟῪ ἃ 

ἀοβοϊαίίοη, δ Θἢ 18 ΟὈ]σϑα ἴο ἰἴθανθὸ ἰῦ, ᾿υδῦ 88 ἃ ᾿ίοῃ ἢδ88 ἴο 

Ιϑᾶνθ 18 1αἱν τ θη 1 μδ8 Ὀθϑῃ ἀοθίσογθοαά. ΤΏ ραβὺ ὕθωθϑβ 810 
Β0-ΟΒ]}]ο “ Ργορῃοίϊο ᾿ ρϑβίβ, ἀδβοσι δὴ ὕπο ἔαΐυσο 88 ὑπουρὴ 10 
δα δΙγθϑαν ὕβκϑῃ ρΪδοθ. 

5 Κὅο βϑορύ. Τάγμ. (ομο Ἰούνος ομαηρθα). ὅ99 χὶνὶ. 16,1. 16, 
ΤῊΘθ ΗΘΌ. ἰοχῦ 18 ποῦ ὑγϑῃβὶδίβ Ὁ] [(πούϊοϑ {μ6 ἑδαζέοδ ἰῃ ΕΝ.) 
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εογοημαΐ, ιυαγηΐηρσ ἐδα ρεορίε ριιδίτοῖν ἱἐδαΐ, ιηἴ688 
ἐῆεν πιο ἐδοὶγ ιυαψϑ, ἰΐδ6 Τοηνρῖα ιυἱϊ 8ῆαγο 

ἐδε δαηια [α͵6 ιυλὲοἢ, οἱ οἷά δε[οῖ ἐδε 
δϑαποίκιαγῳ οἱ ϑλεϊοῖ, ὁδϑοαρθδ 

μπαγτοιυΐψ ιυἱξδι ἀΐδ {{{6. 

ΤῊΘ ΟΟΟΒΒΙΟΙ 18 ΖΘΏΘΓΑΙΥ σοηδι ογοϑα ἴο Ὀ6 ἐῆθ Βδ:ὴθ 88 

ὑπδὺ τ ΒΙΟΝ ἔοστηβ ὑῃθ βυ]θοῦ οὗ οἢ. νἱῖ., οἢ. νιϊ. τορογίησς 
ΤΆΟΥΘ [Ὁ1]}ν δῦ Φογοσηϊδῆ βαϊα, δηα (8 ομδρύοσς ἀθβοσι δίῃ 

αὖ Ἰοησίῃ τῆδῦ 15 ποῦ τηθηὐϊοηθα [πὰ οἢ. νἱἱ., [ἢ ῬὈΘΥΒΟΠᾺ]Ι 
ΘΟΩΒΟαΌΘΠηΟΘΒ ὅο Φογθχηϊδῃ Ὠἰτηθο. Μ΄. 1 ἢχοβ {ῃ9ὸ ἀδίθ ἔο 

Β.ο. 608, οΥ Βμογῦϊν αἴύϑγ. 

Τῆς ιυαγηῖηρ αὐάγοδδοά ὃψ σεγοηιίαΐ ἰο {6 
ρεορΐο. 

ΧΧΥ͂Ι. 11 ὑμο Ὀορίπηΐηρ οὗ 86 τοὶρῃ οὗ ΦοΒο ΔΚ ΠῚ, 

{86 8βοῃ οὗ Δοθίδα, Εἴπρ οὗ δυάδῃ, οδὴθ ὑδ]8 νοσγὰ 

ἔτοιη Ὑδηνθ, βαυίηρ, 3 ΤΉυΒ Βαϊ ὙΔΆνΘΙ : δίδηα 

ἰη ὑδθ οουτύ οὗ ὙΔΆνΘΙ Β ΠουιΒΘ6, δπα Βρϑδκ υπῃίΐο 8]] 

ὑμ6 οἱῤίοβ οἵδ Φυάδῃ, πίοι οοαθ ὕο τοσβμῖὶρ ἰῃ 

ὙΔΆνΘὨ ΒΒ Βοῦβο, 811 896 ψογὰβ ὑμβαὺ 1 ἢδνθ οοΣ- 

5 ΤΏο βορῦ. οτοἱίθ ἐδδ οὐξέεϑ οἵ (οἷ. νἱΐ. 2); 5866, ἢονγονοσ, χὶ. 12. 
16δ 
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ΙΔ η6 θα ὕμθ0 ὕο βροδκ υηΐο ὑμϑιῃ ; Κορ ποῦ ὕὑδοκ 

ἃ σοΙα. δΤῦ ΙΔ ὈΘ6 ὑῃ80γ Μ1}} Ποδυθη, δηᾶ ὕυσῃ 

ΘΥΘΙῪ ΠΊΔΏ ἔσο ἢΪβ ΘΥ]] γᾶν, ὑμβδὺ 1 ἴδ σορϑηῦ 

6 οὗ ὑμθ 601}, ψίοι 1 8δπὶ ρυτροβίηρ ὕο ἀο υηΐο 

ὕπο Ὀθοδῦβο οὗ ὑμθ ουἹ] οὗ ὑμοὶγ αοίηρθΒ.5 4 Απὰ 

μου Β88]Ὁ βδὺ υηὖο μοι, ΤΉυΒ Βαϊ ὙδῆνΘα : [ἢ 

γ8 Βθάγκθη ποὺ απο ἴη6, ὕο γγδῖκ ἴῃ τὴν ἰανῦγ, 0 ἢ 

ΙΓ δνὸ βοὺ Ὀϑέοσο γου," ὅ ἴο Βϑδσίζθη ὕο ὕμο ὑγοσὰβ οὗ 

ΤΥ Ββοσνϑδηΐβ ὑ8ο ργορμοίβ, ψῇομπι 1 βοηα υηΐο γου," 

ΙΒ Πρ ἊΡ ΘΑΙΥ δηα βϑησϊηρ ὕμοη, θαῦ γὸ ᾶνὸ ποῦ 

Ὠροδυκοηρθα : δύμβοη ΜΠ] 11 τδκὸ ὑδὶβθ ἤουδβο [1Κὸ 

ΠΟΙ, ἃ δηα {818 οἱὐγ 1 ψ1}} δκο ἃ οὔγσβθ ἴο 411 {89 

ΠΔΌΪΟΩΒ οὗ ὕδο ϑαγίβ. 

σεγοηπιϊαΐ, ἰ8 αἰξαοϊοα οἩ, αοοοιηξ οὐ ιυδαΐ ἦε δαά ϑβαϊά 
ὃν ἐδ ργίοδίδ απ ργορλεῖδ ορροϑοά ἰο ἦῆῖηι. 

Ἴ Απα 0 ρῥγίοϑθίβ δηᾶ ὑδθ ργορῃοίβθ δηα 4]1 [89 

ὈΘΟΡΙΘ Ὠρδσὰ Φογοι δὴ βροδκίηρ ὕμθϑο σοσὰβ ἴῃ 

ὙΔΉνΘΩ ΒΒ πουβοθ. 8 Αμπα Ὁ οδὴῆθ ἤο ρᾶ88, ὑγῇθῃ 

ϑογοιλϑῃ 86 Ιη866 δὴ οπῃᾶ οὗ βροδκίηρ 4}1 ὑμαῦ 

ὙΔΆνΘΩ Δα οομμηδηάοα ᾿ἷμὰ ὕο Βρϑδκ υῃΐο 8|]] 

5 0} ἴδο ᾿πουρῃῦ οὗ ὑῃθ νογβὸ οὗ. χν δ, 18. 
Ὁ ΟἹὮἃ, ἰχ. 12. ; 
9 δὸ {ῃ9 δηποϊθηῦ  οσβίοηβ. ΤῸ ΗΘΌ. ἰοχὺ ᾿πβοσίδ ὈῪ Θστοσ, ἀπά. 
ἀ Οἵ, νἱϊ. 12, 14. 
5. 1.6. (}9 ἔαϊθθ ργορμοῖβ, σο ψουϊὰ Ὦθαρ πούμίηρ οὗ οογηίης 

αἀϊπαδύου : οἷ. ἵν. θὃ, 10; νἱ. 18, 14; χὶν. 13, 14; χχΙϊ. 17. 
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06 ὈΘορΐθ, ὑμδῦ (89 ργιϑϑδίβ δηα 86 ργορμῃοίβ δαῃὰ 

811 0Π6 ΡΘΟρ]θὴ ἰαϊά Βο]α οὐ ᾿ΐπι, βαυίηρ, “Του 

Β8δ]ῦ Βυγ ον αἴθ. 3 Ψογοίοσο δϑῦ ὑμοὰ ρῬγορμοβὶθα 

ἴῃ ὙδῆνΘ ἢ Β Ὡδηθ, βδύηρ, “ΤῊΒ Ὠουβθ 8}8]} Ὀ6 

κὸ Δ ΏΠΟΙ, δηα 818 οἱ 8}}4}} θ6 ἀθβϑοϊαύθ νι θμουῦ 

8ηὴ ἱπηδΟιδηύ ᾿ ᾽ Απᾶ 4] ὑῇθ ρϑόρὶθ ψγ 10 

δυμογοα υηὔο «6γοι δῇ ἴῃ ὙδΆνΘἢ ΒΒ ΠουβΘο. 

Ης ἐδ ϑαυοά οπι ἀοαξἑ, οπἷψ ὃν ἰδ τηδογυοηοη, οἱ ἐδ 
γγίησοβ απὰ ἰδ γροορῖίο, ιυδο οπάογϑε 18 ρῖοα 

ἐμαὶ ἦε ἤαϑ δἴπιρίψ δροζοη αϑ Υαΐλιυεῖ 
μαά οοπιπιαπαάοα ᾿ζϊηι. 

10 Αῃμα ψ ἤθη ὑδθ ῥυῖποθβ οὗ 7068 Βροαγὰ ὕξμοβϑϑ 

ΒΙΏρΒ, ὕμον οϑηὴθ ὕρ"Ὁ ἔγοιῃ ὑῃμὸ Κιπρβ ἢουβθ αηΐο 

80 Βουβο οὗ Υδῆνθῃ ; δηᾶ ὕμου βδῦ 1 ὑδθ θη 

οὗ ῃ9 ΠΟῪ ραΐθθ οὗ Ὑδανθ Β Ὠουβο. ἃ 11 ΤΏΘη 

ΒΡᾶΚο ὑμο Ῥγιοϑίβ δηα ὑδθ ρσορμοίβ απο ὑἢθ ὈΥΪΠΟΘΒ 

8Π6 ὕο 811 Π6 ρϑορίθ, βαυίπρ, “ ΤῊΙΒ τάϑη 1ἴβΒ ψογύῃν 

οὗ ἀραΐῃ ; ἔοῦ ἢ6 δύ Ῥγορῃθϑὶθα δρδίηδὺ ὑ}18 οἱἵύν, 

88 γ0ὺ ἢᾶνθ Προασὰ υἱῷ γΟῸΓ Θασβ.᾿ 1323 ΤΏΘη Βρ8ῖκθ 

" ΤΏΘΒθΘ τοσὰβ βΒῃουἹα ργοῦδθν ὈΘ οταἰ ὑθα ἤΘΓΘ : 9 “ ΡΘορ!θ᾽ 
ΒΡΡΌΘΒΔΓ ἰῃ [Π9 ΒΘαυθ)] 88 βἰαΐηρ τὶ 089 “ ῬΓΙΏΟΘΒ,, δηὰ 88 ἔγίθη αν 
ἴο ΨΔογθχωϊίδῃ νυ. 11, 12, 16]. 

Ὁ 866 οὐ χχὶϊ. }. 
5 80 χχχνΐ. 106. Ῥγορδθὶν ὑπο χαΐϑ ᾿ἰοδάϊηρ ἱπύο ὑ:ο ὁ ὑρρογ᾽ 

(ον “ 'πηθγ ᾽) οουγῦ (οἷ. οὐ χχ. 2), Ὀυἱῦ, δρουῦ ἃ ΟΘ ΡΥ Ὀοίοσο, 

ὃν Φούπαια (2 Κίηρβ χν. 38). 
4 830 834 ΜΗ͂Β., ὅγε. συγ. Τασρ. ΤΏθ ΗθΌ. ὑοχὺ ἢ88, ἐδ πδιρ 

σαῖς οἱ γαδισεῆ. 



τοϑ ΤΕΕΕΜΙΑΗ 

Φογθι δὴ υηὐοῦ 80 ῬΓΪΠΟΘΒ δηα ἰο 811 086 ῥθορίο, 

ΒαγΙηρ, ᾿ ὙΔΏΜΘὮ βοηῦ π|ὸ ὕο ὈΓΟΡΏΘΘΥ δρδίηβὺ ὑἷ8 

Βουβθ δῃηᾶ δραϊηβδὺ {818 ΟἿΕΥ 411 ὑῃ6 τογάβ ὑμδύ γθ 

Ὦδνο μοασά. 13 Νον, ὑμογϑίοσο, διηθηα γοὺ ΑΥΒ 

8Πηα γοὺγ αοίηρΒ,Ὁ δῃηὰ Ἰθάκῃ ἴο {86 σνοΐοο οὗ 

ὙΔΌνΘἢ, γοὺγ αοα ; δηὰ Ὑδῆνϑῃ Ψ1}1} τορϑηῦὺ ΐτὴ 

οὗ ὑμ6 οΥἹ] ὑμαῦ ΒΘ μα! βρόκθῃ οοῃοογηΐηρ γου. 

14 Βυὺ 88 ἴοΟΓ πη6, ὈΘΠΟ]ά, 1 8 10 γοὺγ Ὠδῃᾶ: ἀο 

ἀηὔο Π1Θ 88 8 βοοα δηᾶ τἱρῃύ ἴῃ γοὺΓ ουθϑθ. δ ΟΪΥ 

ΚΗΟΥ͂ γ8 ἴὼΣ οογίδίῃ, ὑμαύ, 18 γὸ ραῦ πὸ ἴο ἀθδίῃ, 

γο Ὑ11 Ὀσίπρ ᾿ἱπηοοθηῦ Ὀ]οοα ΡΟ ψγούγβοὶνϑθβ, δηὰ 

ὍΡΟΙ 818 οἱῦν, δῃὰ ὕροὴ ὑμὸ ᾿πῃδοιδηβ ὑπογϑοῖ : 

ἔον οὗ ἃ ὑγσαῦῃ Ὑδῆνγθι Βαύδ βοηῦ πὸ υηΐο γοὺ ἴο 

ΒΡΟΔΚ 411 ὑῃθ8θ ψΟΓΩῸΒ 1 γΟῸΡ ΘαγΒ.᾿ 156 ΤΏΘη βδϊα 

086 ῥγίποθδ δηά 811} ὕθ Ῥθ0}0]6 απύο ὕῃθ ῥγίϑϑίβ δηὰ 

ἴο 6 ρῥγορμοίβ, “ ΤῊ]Β πηδὴ 18 ηοῦ ψογίῃν οὗ ἀθδίῃ ; 

ἴοΥ Ὧ6 δύῃ βροόκϑῃ ἴο ὺβ ἰῃ 86 π8π|6 οὗ Ὑδῆνθῃ 

οὺν αοά: 

Οεγίαϊη, οἷον αἶδο γοραῖϊΐ ἰδ6 υογῳ αἰ βογοηξ ἐγοαίηιοηξ 
αοοογαθα α οοηέμγῳ δοίογε ἰο τοαΐ, ιυΐθη, 

δε απποιιποορα δα οοπιΐηρ αοδίγιιοίἑοη, 

οἱ ὕσεγυϑαΐοηι απὰ ἰδ Τοηιρῖο. 

117 ΤΉΘΩ ΓΟΒ6 ὋὉΡ οογίδίη οὗ ὑπο 6] 6 γΒ οὗ ὑδο ἰδηά, 

8δηα Βρ8Κο ἴο 81} ὑ8θ δββϑα Ὀ}]Υ οἵ ὕΠθ ῬΘΟΡΙθ, βαγίηρ, 

8 ὅο βορί. : οἵ, υν. 11, 16. Το ΗΘ}. ἰοχὶ 6414, αἱξ 

» ΟΥἿὮ, νἱϊ. δ. 



ΟΗΑΡΤΕΝ ΧΧΥῚ. 153-20 150 

18 “ ΜΙοδῃΝ ὑῃ6 Μογδϑίῃιθ νγὰβ Ῥγορβοδγίηρ ἴῃ {Π6 

ἄδγβ οὗ Ηοζοκίδῃ Κιίηρ οὗ δυάδῇῃ ; δπα Πο βρϑῖζκο ίο 

811} [86 ΡΘΟρ]θ οὗ δυάδι, βαγίηρ, “ΤυΒ Βαϊ Ὑδῆνσο ἢ 

οὗ Βοβίβ : Ζίοῃ 5841] θ6 ρ]ονγθα 848 ἃ ἤρα, δηὰ 

"ΘΓ ΌΒΑΙθτ 88}4}} Ὀθοοὴθ ἤθᾶρ8, δπα 86 τηουηΐδίῃ 

οὗ (89 μουβοῦ ἃ ψοοαρα δοϊρῃὺ.᾽) 5. 19 Ὁϊα ἨρζΖο- 

Κῖδἢ Κίηρ οὗ ΨΦυσδῇῆ δπᾶ 4}1 ΨυἋδὃ ρυῦ ἷπὶ δὖ 

811 ἰο ἀοδίῃ 32 α]α μδ6 ποὺ θαυ Ὑδῆνθῃ, δηά ἰηὐγοδῦ 

ὙΔΆνΘὮ Β ἔδνου, δηα Ὑδηνϑα γορϑηΐθα Εἷπὶ οὗ [6 

61] ΒΟ 6 δα ῬΓοΠπΠουπηοοθα δραϊηδὺ ἔθη ὃ Βαΐ 

0 816 αοἰηρ᾽ 8 ρτοδῦ 6Υ]] δρϑίηβὺ ΟΣ οἼὝ [ἰνθ8." 

«ογοηιίαΐ, ἐδιιδ ὁϑοαρε8 ειυἱ, 8 ἰἶ6, διὲ ὕυίαΐ, α 

γτορῆλεί ζκο-πιϊπάοα ιυἱέδ, δΐηι, [αἰΐδ ὩΠΔΟΥ 
ἐλε αἰδρίοαϑιγο οὐ δα ζΐηρ, απ 18 

ριιΐ ἰο ἀοαίδ. 

30 Απα {ῃοῖ0 νγῶᾶβ δ8ο ἃ ἴΏ8ηὴ Ῥσορμοδυηρ ἰη 

ὙΔΗν ΘΗ ΒΒ ἤδη, τ ῃὴ6 βοη οὗ Κ'βοῃπηαίϊδῃ οὗ 

ΚΊγι αὐ -] δ υῖη ἃ δηα ἢθ ὈγορἢΘΒῖθα δραϊηϑὺ {818 

5 βο Η6Ρ. τπδῦρ. Το ΗδθΡ. ἰοχῦὺ 88 Μέοαϊαλ. 8.66 Μὶςο. 1. 1, 
δηὰ 11. 125. Μογόβμοιῃ (Μία. ἱ. 14), ΜΊσδ ἢ ΒΒ ἤότηο, νγϑϑ 8 να ρθ 

ὭΘΘΡ ΕἸΘΟ ΠΘΓΟΡΟΙΪἑΒ, δρουΐ 23 τ11]68 5... οὗ δογυβδίθγω. 
1.6. (}9 Τϑτωρὶο. 
ὁ 8ὃο ϑδορῦ. ὅ'.υ᾽. (ὑπουρῇ τχηϊθυγδηβιίΐηρ ὑπ9 τψοργὰ). Τῆθ 

ΗΘ}. ἐοχὺ 88, υυοοάδά ᾿εῖσῆίθ. ΑΒ ὑπο ΗδθΌ. νογὰ νγὰδβ τυεϊ θη 
ΌΥν Μίοδῆ οὗ δοζγογηΐδῃ, ὕμοσο του] ὈΘ πο ἀϊογοποο Ὀϑύτϑθη ὑπὸ 
ΒΙΠρΌΪΩΣ δηα ὑΠο0 Ρ]υΓα]. 

ἃ ῬΡΟΡΘΟΌΪΥ 816 πηοάσϑγῃ Καγγοϑῦ 61-1π 8}, θονόῃ τα θ8 ΝΥ. οἵ 
Ζογυβδῖθη, ὁ ἴδο 7886 τοδα. 



τόο ΤΕΕΕΜΙΑΗ 

οἷῦν 8ηα δραϊηδβῦ ὑ818 Ἰδαπα δοοογαϊηρ, ἴο 411 {86 ογαβ 

οὗ Φογθιλίδῃ. 31: Απα ψῇθῃ Κιηρ Φομοϊδκίτη, δηα 8]] 

Ὦ158 τϊρηῦν θη, 8Π6 811 ὑῃ6 ῥγΐῆοθβ, ἢθαγαὰ ἢΪ8 

ψγογάβ, ὑμθ Κίηρ βουσῃῦ ἴο ρΡαυὺ Ὠΐτη ὕο ἀοδίῃ : Ὀαὺ 

θη ὕτ]8ὲ Ὠοαγὰ 10, ἢ6 νγᾶϑ δίγδια, δῃὰ Ε6α, δηὰ 

ψοηῦ ἰηΐο Εἰργρύ ; 35 δηα Κίηρ Φοβοϊακίμη βοηῦ πλθη 

Ἰηΐο Εἰσγρύ, πδπηοῖν, ΕἸπαύμδη ὑΠμ6 βοη οὗ Ασῆροσγ,5 

8Π6 οογίδϊπ θη ψἱῦ δῖ ἰηΐο Εργρὺ. 38 Απὰ 

ὕδμου ἔοίομοα ἔογίμ τίδῃ ουαὖ οὗ Εἰργρῦ, δπα Ὀτουσμῦ 

Ὠἷπὶ υηΐο Κίηρ ΦοΒοΙακίτ ; ψοΟ 8]ονν πὶ τι ὑΠ6 

ΒΌΟΙΓΩ, δηα οαϑύ ἢ18 ἀθδα βοᾶν ἰηὔο (86 ζγανϑβ οἵ 

Π0 ΘΟΙΏΟΣ Ῥθορὶθ." 3: Ηονθοῖῦ ἴῃ δδῃᾶ οἵ 

ΑὨΙΚαιηο ὑἢθ βοὴ οὗ Εἰ αδρῆδηῃ νγὰϑ νι «ογθι δ, 

ὑδμδαῦ ὑΠθῪ βῃου]ά ποὺ ρίνο ῃΐτη ᾿ηΐο ὑμ6 μδῃα οἵ [86 

ὈΘΟΡΪΘ ἴο ρυΐ Εἷπὶ ὕο ἀθαί. 

5. ΟἿο οὗ [896 “ΡΥϊποθθ᾽; 800 χχχνΐ. 12, 2ὅ. 

» ῊΘΌ. δορϑ οἵ ἐδ ρεορῖθ. Οἵ. 2 Κϊηρδ χχιϊ. 6. 
ο ΑἸ καῖ τγ88 ἔδύμον οὗ δά] δῆ, γῆο τγαϑ [1ἰκουσῖβο ἔγιθη αν ἴο 

Ψψοτουηίϊδῃ (χχχίχ. 14, χ]. ὅ, 6) ; ἢθΘ νγαβ δ'8ο ὁοπθ οὗ ὕΠ0 ΓγΘΒΒΘΏΡΘΓΒ 
βοῃηῦ ΌΥ Φοβίδῃ: ἴο ἱπαυΐγο οὗ ὕῃ9 ργορῃοίοθαα Ηυϊάδῃ δέζογ {96 
αἀἰβοονοσν οὗ Ὀουθγοποιν ἴῃ 62] (2 Κίπρβ χχιὶ. 12 4.) 



ΟΒΗΒΑΡΤΈΕΈΝΒ ΧΧΥΙΙ.--ΧΧΊΧ. 

Φογοσωΐδῃ, οὐ ἴΐγθθ βοραζαῦὺθ Ἥσοδϑίοῃβ, ἰηββίβ ὑμαῦ ὑπ 0 79 
8. ὯΟ ῥγοδθρϑοῦ οὗ ἃ Βροϑαν ἀθ]νογσδηοθ ἔγομῃ ὑἢθ γόο οὗ [ἢ 

κίηρ οὗ ΒΕΌΨ]ΟΣ, Οὗ οὗ 8 βρϑϑᾶν γούιγῃ οὗ ὑὴ9 ββογϑα νθ886]8 
φῇ ]οἢ ΝΟΡυΘΒδάηοζζαν ἢθα ΟὈΓΓΘα ἀνσαν τὶ ΦοΒο δοἢ ἢ 

ἰῃ 697 ὑο ΒΕΌν]οΣ, 

(1) Οδδρ. χχνὶϊ 

7} ψοζο οὐ {36 κίηρ οἱ Βαδυΐίοη, ποὶ ψεΐ ἰο ὃ6 δγοξεη. 

Τη [Π6 ἔοΌΡΙΝ νΘῈ} (θ00 χχνυἹ. 1) οὗ Ζοαοκιδῇῃ (Β.ο. δθ3), 

[ῃ6 Κίηρη οὗ Εάοτη, Μοῦ, ὕπο Ασωστηουΐίοβ, ΤΎΤΟ, δα Ζ͵άομ, 

μονίησ ἰην θα Ζοαοικίδἢ ἴο Ἰοῃῃ ὑπθτὰ ἰῃ τονοϊυΐηρ ἔγουω 

ΝΟΡΌΘΠΘΟΠΘΖΖΑΡ, 9 ογϑχαδῃ Βοη 8 ἤο ψΘΣῺ ὕπο οὗ [896 

ΤΌ Ν οὗ τλδκίηρ ΔΩ ΒΌΟΘΝ δὐῤθσηρῦ. 

7}: τηυαγηἵηρ ϑοηὲ ἰο ἰδὲ σε ἔἴη08. 

ΧΧΥ͂ΙΙ. 1Τ1ὴ ὑδμο Ὀορίπηΐηρ οὗ (890 τοΐρῃ οὗ Ζοαθκίδη," 

{80 Βοῃ οὗ “οβίδι, Κίηρ οὗ Φυάδῃ, οδῆλθ {μιἷ8 ψογὰ 

πηΐο ΦΦογθι δ ἔγομιη ὙΔΏΤΘΕ, βαγίηρ, 5 ΤῊυΒ βαϊύ ἢ 

ὙΔΉνΘΙΒ ἴο 9: Μδκοὸ ὕμθθ ὑμοῆρβ δηα θδᾶγθ," δῃὰ 

5 Κὸ Κυ7συγ.. : 8600 υὐ. 8, 12, 20ὼ. Τὴο ΗοΡ. ἰοχὺ, ΌὉΥ ἃ ἴασρϑιμ 
οαἰοηνῖ, ἮΔΒ «οδοϊαξίρ. 

Ὁ Τὸ ἔοστα νἱζ. 8 γοΐκθ, ὑ89 “ ὑποηρβ᾽ Ὀοίῃρ υϑοὰ ἴον δἱπάϊηρ 
[Π0 “ῬαΣδ᾽ ᾿ομοῦμοσ. 860 ἴον. χχνὶ. 18. 

161 ΤΙ 



162 ΤΕΒΕΕΜΙΑΗ 

Ρυύ ὑμθῆλ ὍΡΟῚ ΠΥ ΘΟΪς, ὃ 8ηα Β0η65 ἰο ὅθ Κὶηρ 

οὗ Εάομῃ, 8ηα ἰο ὅδμο Κίηρ οὗ ΜοδρΡ, δῃὰ ἰο ὑμο Κίηρ 

οὗ {86 ΟΠ] άγθη οὗ ΑἸημηοη, δηα ἰο ὑδο Κίηρ οὗ Τντο, 

δα ἰο ὕδο Κίηρ οὗ ΖΙάοπ, Ὀγ ὑῃθ Βαηᾶ οὗ ὑδο πηϑβϑϑϑῃ- 

6018 ὙΒΪΟΒ ΔΘ ΟΟΙῚΘ 0 Φογαβαίθη απο ΖΘαρΚίδα, 

κίηρ οὗ δυσδὴῃ; 4δηα γὶνθ ὑδβθπὶ ἃ οὔμδῦροὸ υπΐο 

ὑΠ6 1} πηδϑύθγθ, βαυίηρ, “ ΤῊυΒβ βαϊύῃ ὙδΆνγθἢ οὗ ποβίβ, 

080 αοα οὗ ἴβδγϑθὶ, ΤμῸὰΒ 88}8]}} γὸὺ ΒδὺῪ υηΐο γοὺγ 

πηδϑίοιβ : ὅ17 πᾶν τηϑδαθ ὑμθ ϑασγίδ, 86 ἵδη δηᾶ 

086 Ὀοαϑῦ ὑμδῦὺ 81:6 ὕροῦ ὑδθ ἔϑδοθ οὗ ὑμο ϑασγίβ, ὈγῪ 

ΤΩ τοδῦ ΡΟΥΟΓ 8Πη6 ΟΥ̓ ΤΥ βίγοίοῃϑθα ουὖῦ ΔΓ ; δηὰ 

Ι ργῖνο 1 υηο ψβοπὶ ἰῦ βοοιηϑύμ στρῃηῦ απΐο π0. 

6 Αηά ΠΟΥ͂ 1 ᾶνθ ρίνϑθῃ 8}1} ὕμοβο ἰδηᾶβ ἰηΐο 86 

Βδηά οὗ ΝϑθυΘΒϑαηθΖΖαρ, ὑΠ0 Κίηρ οὗ ΒΑΌΥ]ΟΙ, τὰν 

Βουνδηῦ ; δῃηᾶ ἰμὸ ᾿ϑαϑίβ οὗ μο ἢ6]4 αἷδο βᾶνϑῖὶ 
σίνθῃ ἢἷπὶ ὕο ΒΟΙγΘ ἢΐπι. 7 Αηᾶαῦ 411] ὑ89 πδύϊομβ 

Β8}4]] Βοῦνο ἢΪϊπ|, 8η6 ΠῚΒ ΒΟη, δῃηα ἢΪβ8 ΒΟ Ἐ ΒΟΏ, ὑπ ]] 

06 ὑϊγὴ9 οὗ ΗΪ5. ἰδπα οοτηθ, θύϑῃ ἢ15 8180 : δῃα {θη 

ΤΆΒΗΥ ὨδύϊοηΒ δηα ρστοδὺῦ Κίηρη 8841} βοῦνο ὑβοιηβοῖνθβ 

οὗ ἰτη.9 8 Απα [ὃ 8}4}} οοῦηθ ἕο ρϑ8β, ὑμαῦ ὑδ6 

πδύϊοη δηα ὑῃο0 Κίηραομμ το ἢ ὅν }}}} ποῦ Βοῦνθ ΠΩ, 

θυ ΝΟ ΘΔ ΘΖΖΑΡ, Κίησ οὗ Βαρυ οη, δπα ὑμαὺβ 

5 ὅο ϑορί. (6.).. ΤῺΘ ΗΘΡ. ἰοχὺ δά, ἐδθηι. ΟἿ. χχνὶϊ. 10 
Ββῆονβ ὑπαῦ 1} γοϊζθ ἴζῶϑ ποῦ δοηῃέὲ ἴο ὑἢο ἔνθ ἰκίῃιρβ. 

ὉΨ,Ί, 7 1βΒ ποῦ ἰπ (9 βορῦ. ; Βηα ὈΘΙΏΔΡΒ (ἔοῦ 0}: ΣΘΘΘΟῚ γλθΣι- 
ὑἱοηθϑαὰ ου χχν. 26, ποὺθ 5] νσδϑ ποὺ ρϑᾶγῦ οἵ [9 ογίρί μα] ὑχορῆθου. 

9 1.0. υ8ϑ9 Ὠΐπλ 88 ὑμοὶρ βϑογνϑηῦ (οὗ. χχν. 14, τὶ [δ9 ποῦο). 
ὙΤΠΘΙΘ ἰ8 ἃ ΟΪΔῪ ΟἹ ὕπο ἀου]9 τ86 οὗ [πΠ0 τοσὰ “ϑοσγνο." 

ἃ ΤΏοθο9 τορβ 8.9 ποῦ Θχργοβθϑα Ὀγ. [89 ϑορύ. 
- “- 



ΓΟΗΑΡΤΕΒΚ ΧΧΥ͂ΙΙ. 3:13 τ63 

Ὑ11 ποῦ Ρυῦ 6 Ὁ ὩΘΟΚ 1Ἰηὔο ὑμθ γόκο οὗ ὑδθ Κίῃρ οὗ 

Βδρυίοη, τι ὑμ6 βιυγογά, δηα ἱῦ ὑμο ἔδιληθ, δηα 

ἢ ὑ86 ρϑβύ θηοθ Ψ1Π11 Ῥυπίβηῃ ὑμαὺ παύίομ, βαι ἢ 

ὙΔΏνΘΙ, υπ0}} 1 Βᾶνὸ ψίνοῃϑ ὑθθι 1ηὐο Π18Β Πδηα. 

9 Βυῦ γο, ΠΘΑΓΚΘῺ ποῦ γθ ο γΟῸΓ ῥχσορδοίβ, ΠΟΙ ὕο 

ὙΟῸΣ ΑἸ ΙΠΘΙΒ, ΠΟΡ ἤο γΟῸΡ αἰγθδιΉ σβ," ΠΟΡ ἴῸ γοὺγ 

ΒΟΟύΒΒΔΥΘΙΒ, ΠΟΙ ὕο γΟῸΓ ΒΟΣΟΘΓΘΙ͂Β, Ἡγ16 ἢ ΒΡΟΔΚ απΐο 

γου, βαυίηρ, ὁ Ὗο 8141} ποὺ βοῦνοὸ 89 Κίηρ οὗ ΒΑΡγΥ- 

ἰοῃ ᾽: 100} 60 ὈΓΟΡΒΘΟΥ ἃ [ἰΘ υπΐο γοῦ, ᾿ῃ ΟΓΘΡ 

ἴο ΤΌΙΏΟΥΘ γοὰ ἴδ ἔτοπὶ γοῦν ἰδηᾶ ; δηᾶ δα 1 

Βδου]α ἀτῖνθ γοὺ ουὔὖ δηά γὸ βου ροσγίβῃ. 1: Βυὺ 

[86 παίϊοῃ ὑμδὺ 8841} Ὀσηρ ὑμϑ γ ὭΘΟΚ ᾿πΐο ὑδθ γόῖκθ 

οὗ [86 Κίηρ οὗ ΒΑΡΥ]οη, δηὰ Ββοῦνὸ Ὠἷπ, 1 ν}}} Ιοᾶνθ 

ὑθπὶ ἴῃ ὑπο ὶγ οὔσῃ Ἰδηά, βαϊυ Ὑδνθα ; δηα ὑΠ6 0 

Β14]1 {11} 10, δηα ἀνν0}} ὑβογοίη." 

εγεημαΐ αὐάγοδ808 α δία τραγηη0 ἴἰο 
Ζεάεκιαδ. 

12 θηΐο Ζοαθκίδηῃ Κίηρ οὗ δυάδῃ, δἷβο, βραῖθῖ 

ΔΟΟΟΙΟΐηρ ἰο 411 8680 ψόγαάβ, βαυίηρ, ᾿ ΒΙΪΠρ γΟΌΓΣ 

ΠΘΟΚΒ ἰηΐο ὑπ γόκθὸ οὗ 89 Κίηρ οὗ Βαρυίοη, δηά 

ΒΟΙΨΘ ]π| 8Π6 ἢΐΒ ΡΘΟΡΙθ, δα ᾿ἱνθ. 18 ὴΥ ν}}} γὸ 

416, βου δηαὰ (Ὺ Ῥϑορίο, ὈΥ δ βνοσα, ὈΥ {ὁ 

[δγαΐηθ, δα ὈγΥ ὑμθ ρϑβί!θηοθ, 88 Ὑδνϑι Βδίἢ 

86 ἢ. τ ἃ οἰδῆρο οὗ οὔϑ ἰοίίοσγ. ΤΏ ΗθΌ. ἰοχὺ ἱὰ ποῖ 
ὑσαπδὶδίθϊθ. 

Ὁ 8ο βορῦ. Ξγν. Ταάσῃ. ὕυϊς. ΤῊ ΗθΡ. ἰοχὺ ἢ68 ἀγροῦ. Οἵ. 
Χχὶϊὶ. 2ὅ, χχῖχ. 8. 



τό4 ΤΕΒΕΜΙΑΗ 

ΒΡΟΚΘῺ ΟΟΠΟΟΓΐηρ 86 πδύϊοη ὑμαῦ ψ1}} ποῦ Βοσυθ 

[86 ἰκίηρ; οὗ ΒαΑΡγ]οη ὃ 156 Απα Βϑάγκθϑη ποὺ υπῦο (6 

ΟΓαΒ οὗ {Π6 Ρῥγορμῃοίβ ὑμδὺ Βρθδκ υηΐο γοι, βδυϊηρ, 

“Ὑ6 8584}1 ηοῦ βοῦν ὕμο Κίηρ οὗ Βδθυ]οη ᾽᾿ : ἴοῦ 

(ΠΟΥ ΡῬΓΟΡΉΘΘΥ ἃ |1ἴΘ αηΐο γοὺ. 16 ΕῸΣ 1 δᾶνθ πού 

βοηῦ ὕβϑιη, βαϊ ἢ Ὑδνϑα, θυ ΠΟῪ ῬΓΟΡΠΘΘΥ 1 ΤΥ 

Ὦ81η6 ἔδ βου ; ἴῃ ογάθὺ ὑμδὺ 1 πηϊρηὖ ἀτῖνθ γοὺ οὔῦ, 

διηα ὑῃμδύ γο τηϊσηῦ ΡΟΥΊΒἢ, γθ, δῃὰ ὑῃθ ργορμοῖβ ὑμδῦ 

ῬΓΟΡΒΘΘΥ υπΐο γου.᾽ 

7Τὴε6 γγορλοίδ ιυῦο γγοηιῖδε ἐδά 8ρεοον γεδίογαξίοη, οἱ 
ἐδ ϑαογοά υοϑϑοῖ8 αοἶμε ἰΐδα γροορίε ιοἱΐῇ 

[αἶἴϑδε λορεδ: ουόη (ἦε υδδϑοῖ8 811} ἴθ} } 
ἕη, σογιδαΐοηι υυἱἷϊξ αἶδο ὃ6 οαγτὶοα 

αιυαψ, απὰ γτεδίογοα ομῖψ ἴπ α 
δέ} ὐοίογηηποα {μΐιιγο. 

16 Αηα ἴο ὑΠ6 ῥγίοϑίβ᾽ δηά ἴο 411] ὑμΐ8 Ῥθορ]θ βρδῖθ 

Ι, βαγίηρ, “ Τυβ βαϊζῃ ὙδῆνΘΙ : ἢ Ἡθασκϑη ποὺ ἴο 

86 ψΟΓαΒ οὗ γοὺ ὈΓορΡιϑίβ ὑβδῦὺ ργορβοϑθυ υπίΐο γοῦ, 

Βαυΐηρ, “᾿ΒΟΒΟΙΪά, ὑμθ σψϑββθὶβ οὗ Ὑδῆνθη ΒΒ πουδθ 

8841} πον ΒΒΟΓΟΪΥ 6 Ὀγουρηῦ ὈδὸΚ ἔγοπι Βδθυΐοῃ : ᾽" 

ἔοΓ (ΠΟΥ ΡΓΟΡΏΘΘΥ 8 116 υπΐο γοῦ. 17 Ηθδγκϑη ποὺ 

" ἯΠο νοοῖ υπΐγιθηα!ν ἴο Ψογθηλίδῃ, δα ἀϊβροθοαὰ ἴο Ἰἰβύϑθῃ 

ἴο ἴδο “ἔαϊδο᾽ Ῥγορῃοίθ; οἷ. χχνί. 8, 11, 16. 
Ὁ Τὴ νϑσϑϑθ 106-22 οὗ (8 ομαρίοσ ὑπθ ὑθχὲ οὗ ἔμο δορί. 15 στωυ θῇ 

βῃῃηοσῖοσς ἵδη ἴδο ΗΘΡ. ἰοχῦ, ὑπ χϑῆθγαὶ οϑοϑοί, οὐ ὑδο αὐ ἔογθηοθθ 
Ὀοίπρ ὑμαὺ πο βορῦ. σρϑαῖϑ ΟἿἹΡ οὗ ὑπο οδρύλνὶ ἐν οὗ [19 βδαγοὰ 
ψ66961}8 8ι}}} Ἰοΐῦ ἴῃ Φογυβαίθσω, δηα ἡοῦ 6190, 88 ὕο ΗϑΌ. ἰοχὺ ἄοθα, 
οὗ ἐποῖσ σοοϊογδαίοῃ. 



ΓΗΑΡΤΕΝ ΧΧΥῚΙ. 14-22 165 

υαπΐο μοι ; βοῦν ὑδὸ Κίηρ οὗ Βδρυοη, δηα ἰἰνο: 

Ὑ Βογοίοσθ ΒΒου]α {818 οὐὔν Ὀθοοσὴθ ἃ ψγαϑδίθ ὃ 18 Βυΐ 

16 [μὸν Ὀ6 Ργορμοίβ, δηὰ 16 Ὑδῆννθἢ Β τγοσὰ θῸ γϑδ!]ν 

τὶ μοι, ἰοὺ {ῃθπλ, Ποῦ, 8 1: οΓοΘβϑ ἢ ἴο 

ὙδΔῆνΘΙ οὗ δοβίβ, ὑμαῦὺ 86 νϑβθ8618 το 810 ἰοΐξ ἰῃ 

ὙΔΕν ΘΒ Ποῦβο, δηα ἱπ 86 ἢουδο οὗ ὕδο Κίηρ οἵ 

Φυάδῆ, δηὰ δὖ ψ6γυβαίθαμ, γὸ ηούδ ο ΒΑΡΥ]οη. 

19 ἘῸΓ (μυ8 Βαϊ Ὑδῆνθἢ οὗ μοβίβ οοποοσηΐηρ ὑ86 

ΡῚ]ΠΔΓΒ, 86] ΘΟΠΟΟΓΏΪηρ ὕδο 8Βθ8, δηα ΘΟΠΟΘΓΉΪ Ως 86 

θαβθθ, 8Π6] οοῃοθηΐηρ ὑδο τοβίἀπιθ οὗ ὕμθ ψθ886]8 

μδὺ 879 Ἰοξὺ 1ῃ (818 οἱῦγ, 39 τ βῖο ΝΟΡΟΘ Δ ΏΘΖΖΑΓ 

Κιηὴν οὗ Βαρυίοι ἰοοὸκ ποῦ, θη 6 οδγεθα ἰηΐο 

ΟΧΙΟ Φοοοηΐδῃ, ὅΠθ δοῃ οὗ ομοίδκίπι, κἰηρ οὗ δυάδῃ, 

ἔτομι Φογαβαίθῃ ἰο Βαθυ]οη, 8η6 841} [89 ποῦ]θ8 οὗ 

ΨΦυάδῇ δηα Ψογυβδίθι Ὁ 13 Ὑ8,9 ἰῆυβ Βαϊ ὙδηνΘἢ 

οὗ Βοβίβ, ὑμ6 αοα οὗ Ιβγϑδϑὶ, οοποθγηΐης ὑδ6 νθ886]8 

{μδ8ὲὺ 816 ἸΙοζύ 1 Ὑδῆνομ Ἐ Πουδο, δηα ἴῃ ὑἢθ Βοῦυβθ 

οὗ ὑμὸ Κίηρ οὗ Φυσδῇ, δῃηὰ δὖ Ψογυβδίοιη: 32 ηίο 

ΒΘΌΥΙΟΙ 818}} μὸν ὈῸ Ὀγουρῃύ, ἃ δηα ὑῃογὸ 88}4]]} 
ὑΠοῪ ὍΘ, υῃ.Ὁ}} (80 ἀδν ὑμαῦ 1 νἱβιὺ ὑῃθπ|, βαι ἢ Ὑ88- 

5. δο νυ ὁ β ρῦ ὁἤδορθ. ΤΏΘ ΗθΡ. ὑοχὺ 8 υπύγϑηβ] δ θ Ὁ ]9. 
" 8509 2 Κίῃρϑβ χχίν. 11-16.Ψ 
ΤΩ [89 ΗθΡ. ον (τορϑαϊθα, ἔγουη ὕὑδθ Ὀορίῃπίηρ οὗ υ. 19, 

αἴϊον ἴῃο9 Ἰοηρ ἑἱπίοσνθηϊηρ οἰαυθοθ, Ὁ 6 ποῦ υπέγοαυοθηῦ ΗθΌγον 
Ἰάϊοτα : οοσωρ. ἰῃ ὑπ Ηθ᾽. χχνὶ δ. θ αὖ ὑπ Ὀορίπηΐηρ τ ἢ χχν δ. ὅ 
δῦ [πΠ0 Ὀορίπηϊπρὶ. 

4 5.69 11’. 17-19 (--2ώ Κίηρθ χχν. 13-168). ΤῊΘ βορῦ., πονσονοσ, 
ἔογ ὑμΐβ νϑσϑθ, 888 ον, ὕπο Βαδυνΐϊοη δλαὶϊ ἐδαν ὃα δγουσδί, ϑαϊδ 
γαλιυεῆ. 



τ66 ΤΕΕΕΜΙΑΗ 

νὴ, ἀμα Ὀτίηρ ὑμθπὶ ὑΡ, δηα τοδϑύοσο ὕμθπι ὑο (18 

ὈΪδοθ.8᾽ 

(2) Ομαρ. χχν 

Νο ἦορε οἱ α δ8ροοάν τεδβίογαξίοη, οἱ δα δαογοά 
υοϑϑοῖδ. 

Ἡαπαπὶιαΐ, οπο οἱ ἐδ ργορλοίδ αἰϊυοά ἰο ἑπ οὗ. ταυὶϊί., 

απποιηοοδ ἐδαξ υυἱξδέη, ἐϊισο ψοαγϑ ἰδ ψοῖΐε οἱ 
ἐδ6 Ολαϊδαοαηδ ιυἱϊ δὲ ὀγοζοη, : ἐδ ϑαογοά 

υοϑϑοῖδ ιυἱϊ ἰΐοπ, δ6 τοδίογοά, απὰ 

ἐδ οχιϊοα υειυδ ιυἱἷ τοΐωγη. 

ΧΧΥΠΠ. τ Απὰ [Ὁ οδῖηθ ἴο Ρ885 ὕ}:0 Β8116 ΥγΘ8Γ, 

ἷἰῃ ὑμθ Ὀορίπηίης οὗ ὕμο τοΐψζῃ οὗ Ζθαάθκιδῃ Κίπρ οἵ 

Φυάδἢ, πῃ ὑ86 ἔουγ! γϑδγ, ἰη ὑμὸ ἔῃ τποηῦμ, ὑμαῦ 

Ηδηδηΐδῃ, 086 βοη οὗ Αζζυγ, ὕμθ ργορμοῦ, σῇ] ἢ 

γγ88 οὗ ΟἹ Ῥθοη," ρα υηὔο π|9 ἱπ Ὑδῆνθ ΒΒ ΠΟῦΒ6, 

ἷη πὸ ῥγθβθῆοθ οὗ ἰδ ργίοϑίβ δηὰ οὗ 411 ὑμθ 

ὈΘΟΡΪΘ, βαγίηρ, 3 Τῆυβ βρϑακοί!ῃ Ὑδῆνθιῃ οὗ δοβίβ, 

{μ6 αοα οἵ [Ιδβγϑο], βαγίηρ, “1 δνϑ Ὀγοόκθῃ ὑμθ γόκθ 

οὗ {86 Κίηῃρ οὗ Βαδγίοη. ὃ. 1 ίη ὕπο γϑδῖβ 1 ν}}} 

Ὀτίηρ ὕδοῖκ ἰηΐο ὑμῖὶ8 ρΪδοθ 411} ὑμὸ σνϑβϑβοὶβ οἵ 

ὙΔΕΘΒ πουδο, ὑμβαὺ ΝοΟΡυοΒδάηοζζα Κὶηρ οἵ 

8 ἘῸΣ {}6 γχοϑίογοϊοη οὗ νασίουβ ζοϊὰ διὰ εἱϊνος Ὀονΐβ, οἵα., ΌῪ 
Ογγυδ ἰη 686, 800 Εν. ἱ. -11. ΤῈ ΡἈΣ]Πασβ, 9 Ὀγαδϑη 866, διὰ 

Ὁ Ὀδ868 (υ. 19), ΟΓΘ ΟΝΟΥ γοβύογϑα, ἔοσ ὕΐθθ0, θη ὕοο ἤθανν 

ἴο ὈΘ6 ἰγδηβρογίθα ϑηὐιχγο ἴο ΒδΌν]οη, γογθ Ὀγοΐζθ ὉΡ ὈΥ͂ ᾽Π0 
Ομαϊάδοουβ Ὀοίογθ Ὀδϑίῃρ σϑυχονθαὰ ἔγοτῃη Φογυβαίθεῃ (ἰἰϊ. 1). 

νυ Αδουΐ ὅ τχ]ο8 ΝΥ. οἱ Φογυδδίθι, ον εἶ- ὁ. 



(ΗΑΡΤΕΝ ΧΧΝΙΙ. τ-τὸ 167 

ΒΑΌΥ]Οη ὕοοῖκ δΌΎΔΥ ἔγοιῃη ὑμὲβ8 Ὀ]8δοθ, δηᾶ οδιτὶϑα 

ἴμβοη ἰο Βαθυϊοα: 4Ἃδηα Φοοοηΐϊδι, ᾧμθ βοῇ οἵ 

Φοδβοίακίπι, Κίηρ οὗ ΨΦυάδι, δηὰ 411 ὑπὸ οσϑθθ οὗ 

ψυάδι, ὑμαῦ ψγϑηῦ ἰο Βδυϊοη, ψ1]1 1 Ὀτίηρ Ὀδὸκ 

ἴο ὑμῖ8 Ῥ]δοθ, βαϊΐῃ Ὑδῆνθῃ : ἔογ 1 ψι}} Ὀσϑδκ [89 

γοΚθ οὗ δ9 Κιίπρ οὗ Βαδυοη.᾽ ὅ ΤΏΘη δ ρσγορβοῦ 

Φογθιηΐδἢ βαα απο ὕμθ ῥγορμοὺῦ Ηδηδηΐδὴ ἴῃ [ἢ6 

ΡΓΙΘΒΘΘΏΟΘ οὗ ὑμ6 ῥγίοδίβ, δηα ἰπ 86 ῥγϑθθῃοθ οἵ 4] 

89 ΡΘΟΡΙΘ ὑμαὺ σοῦ βίδηάϊηρ ἴῃ ὙΔΆ ἢ Β ΠΟῦΒΘ, 

6 Θυϑθῇ 89 ριορβοῦ Φογθιηῖδῃ βαϊά, " Ασηθῃ : Ὑδῆνθῃ 
40 8ο : Υ̓δῆνθι ρογέογιμδ 6 ψογβ ψ Βοἢ ὑμου δϑὺ 

ῬΓΟΡΒοβΙθα, ὈῪ Ὀτίησίηρσ ὈΔ0Κ ὑμθ νϑββϑὶβ οὗ Υδὲ- 

ὙγΟἢ Β Πουθθ, δηα 8]1} 86 οχ ϊθβ, ἔσοση Βαῦγυϊοη υηΐο 

{818 ΡΙδοθ. 7 ΟἿ]Υ μϑϑγ, 1 ῬγδῪ ὑδιθ6, ὑμ18 ψογὰ ὑμαῦ 

Ι Βροδκ ἴῃ ὑμίηθ θϑῦβ, δηὰ 1Ϊῃ {9 ϑδϑτβ οὗ 4]1 ὑδθ 

ΡὈΘΟΡΪθ: ὃ Το ῥγορβμοίβ ὑμαὺ βανθ Ὀθθῃ ὈθίογΘ τΘ 

8η 4 Ὀοίοτθ ὑμθθ ἔγοιῃ οὗ οἷά, ργορῃθβθίθα δρδϊπδῦ 

ἸΏΔΩΥ ΘΟ ΓΘ8, 8Ππ6α δραϊηθὺ στοῦ Κἰηράομηθ, οὗ 

Υ, δηα οὗ ου]], δῃὰ οὗ ρμοβϑύϊθηοθ. 3 ΤῊο ρσγορμῃοῦ 

ΠΟ ΡΓΟΡμοϑίϑῦἢ οὗ ῥϑϑοθ, (ο"]γ) θη ὕπο ψογὰ 

οὗ {860 Ρῥσγορμοῦ οομπιϑίῃῃ ο ρϑββ, 18 ὕπο ργορμϑῦ 

Κηονῃ, πολ Ὑδνο Βα συν βοηῦ.᾽ 10 ΤΏΘη 

Ηδηδηΐδῃ ὑμ0 ργορμοῦ ὕοὸῖκ 86 θαγὺ ἔγομι οἱ ὑἢ9 

4 ΤῊ νυ δὴ ἰθ, οὗ οουγϑο, ἱπύθη θα βαγοδβίϊοδν. ΟἿ [89 
ϑνθηῦ (υ. 9) ὁΘϑῃ ῥγονθ---δὴηὰ ΨΦογοση δῇ ἱταρ] 168 ὑμαῦ 1ῃ 185 ο886 ἐὺ 
Ὑ111 ποῦ ῥγονθ---ὃ Ῥγοσηίθϑθ οὗ ρϑᾶσε ἴο Ὀθ ἃ ροηυΐῃθ ὈΌοΡὮΘΟΥ. 

Ὁ βορῇ. Κὅυτ. ἢδνϑ, δαγϑ (υἱἢ ἐδόηι ἴον “ς᾽ αὖ ὑπο ϑῃὰ οὗ [9 
νΘΓΒ6); οἵ. υ. 13, χχν!!. 2. 



τό8 ΤΕΕΕΜΙΑΗ 

ΠΘΟΚ οὗ ὑ86 ργορμοῦ Φογοιίδῃ, δηα Ὀσαῖο 10. 1: Απα 

Ηδηδηΐϊδῃ ΒΡΘΚΘ ἰῃ [86 ὈγΌβθηοΘ οὗ 411 ὑ86 ῥθορίὶο, 

Βδυΐηρ,  ΤὨυΒ βαιῦ Ὑδῆνοι : Εν 80 ψ1}} 1 Ὀσθδῖκ 

80 γοκθὸ οὗ 5ΝοθυοΒΔα ΘΖΖΔ Κίηρ οὗ Βαῦυ]οη 

τη ὕννο γα Ἐδ  ΣΌΙ ΟΗ ὑΠ6 ΠΘΟΚ οὗ 4}} ὑπ πδύϊοῃβ. 

Απάὰ {86 ῥσγορμοὺ ΨΦογθιηδῃ σνϑηΐ ἢἷ8 ψΑΥ. 

“7ογοηναΐ ηνοοίδ Ἡαπαητα᾽ 8 Ῥγοηιῖδο8 
ιυδῇ απ οηιρδλαίίο οοπέγασϊτοξϊοΉ. 

12 ΤΏΘΗ ὑπ ψοχὰ οὗ Ὑδῆν ἢ οἂπηθ υηΐο Φογθχ δ, 

αἴθοῦ ὑβαὺ ΗἩδηδηϊδῃ ὑμθ Ῥγορῃϑῦ δα Ὀγόκθῃ δ 

Ὀατὺ ἔγομι ΟΗ͂ μο Ὥθοκ οὗ ὑμὸ ργορμοὺ Ψοσγθι δῇ, 

ΒΑ Ίηρ,, 138 ὅο, δηα (611 Ἡδηδηΐδῃ, βαγίηρ, " Τυβ βαϊ ἢ 

ὙΔΏνΘΩ : ΤΏου Ὠαϑὺ ὈΓΌΚοη ὑῃ6 ὈδγΒ οἵ ψοοα : Ὀυὺ 

μου 888]ὕ γῃδῖζθῦ ἰῃ ὑμοὶγ βύθϑδαὶ ὈδῚΒ οὗ 'γοῃ. 14 ΕὟΡ 

ὑμυ8 Βα ἢ} ὙΔν ἢ οὗ Ὠοβίβ, ὑμῃ6 αοα οὗ ΙΒΓ86]: ] 

δδνθ Ρυύ ἃ γόΚθ οὗ 'γσοῃ ὍΡΟΙ ὕμθ ὭθῸΚ οἵ 8}} ὑ8ι086 

ΠΔΌΙΟΠΒ, ὑμαῦ ΓΠΘΥ͂ ΤΑΥ͂ Βοῦνο Νουα θΖΖΑΓ Κὶηρ 

οὗ ΒΑΡΥ]Οη ; δηᾶ ᾧΠ6 0 8}}84}} βοῦνο Εἴη : δῃαὰ ὑδθ 

᾿υϑαβίβ οὗ ὑπ ἢθ]α δῖ8ὸ μᾶνϑῖ γίνϑη μἰπι.᾽ 16 ΤΏΘη 
Βαία ὑμο ρῥγορμοὺ Ψογοιιϊδὴ υηΐο Ηδηδηδῃ [ἢ 

ΡῬτοροῦ, ᾿ Ηϑαᾶσ, πον, Ηδηδηΐδῃ: Ὑδῆνθῃ μδί ποῦ 

Βοηῦ ὕμθ0 : Ὀαὺ ἐλοῖὶ τηδικοδῦ 018 ὑρθόρὶθ ὕο ὑγαδβύ ἴῃ 

" ΤΏ βορῦ. ἔογ ὕμοθ9 σγοσὰβ Ὧδβ βίγαρὶ ν, ἐδε κῖηρ οἱ Βαδυῖΐοη ; 

᾿ τὰ ϑγυ. δᾶνὸ δαγϑ. 
. ΤΏ βορίύ. 88, ῬγοῦθΪν τἰμον, 1 υἱδ πιακε. 
ἀ Οὗ, χχν]ϊ. 6. 



ΟΗΑΡΤΕΚΝ5 ΧΧΥΤΙΙ. ᾿1-ΧΧΙΧ. 2 τόρ 

ἃ 16. 156 ΤΠ ογοίοσο ὑδυβ βαι ἢ Ὑδηνο : ΒοΒοΪα, 1 

Ὑ111 βΒοῃα 890 ΙΌΎΔΥ ἔγομι ΟΗ͂ 6 ἴδοθ οὗ ὑμθ ϑαγίῃ : 

0818 γϑᾶγ ὑμοῦ β)α]0 αἴθ, Ὀθοδῦβθ ὕμβοι μαϑῦ βΒρόκθῃ 

ἀοἔθούομδ δρδϊηβῦ ὙδΆνΘἢ.᾽ 17 Αηα Ηδηδηΐδῃ ὑῃθ 

ΡῬγορμοῦ αἰθα [9 Βδθ γϑδγ ἰῃ ὕπο βουθῃύῃ τ οηθἢ. 

(3) Ομδρ. χχίχ. 

Τὴ Ἰοίον δοηΐ ὃν “εγορηιϊαΐ ἰο ἐδ οχτΐο8 ἐπ Βαδυη)2ιοπϊα, 
ἐχλογέϊηρ ἰΐδδηι ἕο ϑδϑοέϊε ἀοιση, ιυὐἶεγε ἐΐδεν 

αγο, απὰ πο ἰο ἰἰδίοη, ἰο δα γ»γορδείϑ 

ιεὐἦο γγοηιῖδα ἑΐδηι α 8ρεοοψ τοίη 
ἰο Χιιάαῆ. 

ΧΧΙΧ. ΙΝονν ὕμοϑθθ δῖο δ ψόοσαβ οἵ {Πο ᾿ἸουοΣ 

ὑμδὺ ογθυαδὰ 089 ργορμϑῦ βοηῦ ἔγομι Φογυβαίθμι αηΐο 

80 τοϑίυθ οὗ ὑδμο δ᾽ ἀθὺβ οὗ ὑ8θ Ὄχι ϊθϑ, δῃα ἴο ὑῃὁ 

ῬΓΪοβίβ, δῃὰ ἴο 8 ρσορμῃοίβ, δ8πα ἴο 811} ὑ86 ρθϑορὶϑο, 

σοὶ ΝΟ Δα ΘΖΖΑΙ 86 ΟΔΙΤΙΘΑ ᾿ηὔο ΟΧΙ]6 ἔγοπὶ 

Φοῦυβδίοσα ὑο Βδδυϊοῃ ; 3. (δος ὑμδὺ Ψοοοηίδῃ [ἢ6 

Κίηρ, δῃηα ὑδμο αυθϑη-τλούμογ," δηα ὕμθ θυ 0}8, δπη8 

[86 ργΐποθβ οὗ Φυάδῃ δηὰ Ψογυβαίοτα, δα ὑμθ ογαῖίβ- 
ΙΏΘΏ, 8η6 δ 8.185, ΟΙΘ οοΟμθ ἔογί μὰ ουὖυὐ οἵ 

Φογυβαίθια ;) ὃ ὉΥ {πμ0 Ὠδῃηα οἵ Ε]ΘαβδῺ ὑμθ βοῃ οὗ 

5 ἨΘΌ. ἐμεγηηρ αδ᾽ἱάς (οἷ. [πο νοτῦ ἐπ Ὠουῦ. χί. 10, χν. 20) : 8ὸ 
Χχῖίχ. 32, Ὠϑυϊ. χὶϊ. δ. Τηθ οἷαυβο (ἔγομι “ Ὀθοδυδο᾽) ἰβ ποὺ 
ΘΧΡΓΘΒΘΘα ἱῃ [ἢ δορί. 

ὃ Νοπυδδία [2 Κίηρβ χχίν. 8); οὗ. 76 γ. χἱ . 18. 
9 ΤΏῺΘ σϑηάοσίηρ ἰ8β υποοσίδίη. Οἵ. χχίν. 1. 
4 10. δὰ βυστϑηάοτγοα ; 800 2 Κίηρβ χχὶν. 12. 
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ΞΡ Βδη," δηα αθϑιμασίδῃ [Π6 βοὴ οὗ ΗΙΠΚΙΔΉ,--- Βο τὶ 

Ζοάοκίδῃ Κίηρ οὗ Ζυάδῃ βοηῦὺ υηΐο ΒΑΡΎ Ϊοη ἴο 

ΝΟ ΒΔ ΠθΖΖα Κίηρ οὗ ΒΑΌΥΙΟΙ,---Θαγίηρ, 

ϑ'οξίο ἄοιυπα οοπίοηἐοαϊῳ ἐπ ΨΟῸΥ ποῖὺ δοηια. 

4 ΤΏ υ Βαϊ ὙΔΏνΘΙὮ οὗ μοσϑίβ, ὑμ9 αοἄὐ οἵ [Βγϑοὶ, 

αηΐο 8}1} 80 οχ θβ, σομὶ 1 πᾶν οδυβοα ἴο ρὸ ἰηΐο 

ΟΧῚΪΘ ἔγοπι Φογυβαίθια αηΐο Βδθγϊοη : ὅ Βυ!ὰ γο 

ἤουδβοβ, 8πα αγγ0}1 (1π ὑμθη); δῃα ρἰδηῦ σϑγάθῃβ, 

8ηα οδὺ ὑδο ἔγυϊν οὗ ὑβοϑῖὰ ; 5 δκο γὸ ψίνοβ, δηὰ 

Ὀοροῦ Β0η8 δῃηὰ ἀδυρῃύθγβ ; δῃηα ὕδὶκθ υγίνϑβϑ ἴ0Υ γοὺγ 

ΒΟΗΒ, 8)η4 ργίὶνθ γοῸ αἀδυρμίοσβ ἴο υβῦδησθβ, ὑμπδῦ 

ΠΠΘΥ͂ ΠΊΔΥῪ ὈΘΆΓ ΒΟΩΒ 8Π6 αἀδυρ ύοιβ ; δηα τ ἸΡΙΥ 

ἔδμογθ, 8πα 6 πού απ !Βηοα. 7. Αηᾶ Βοὸκ ὑμθ ὑϑδοθ 

οὗ ὕμο οἷὖν ψΕΙΒΟΥ 1 αν οαυβοα γοὰ ο ζοὸ ἰηΐο 

ΟΧΙΪΘ, 8Πα ὈΓΔΥῪ υηΐο ὙδηνΘἢ ἴον ἰὖ : [ογ 1π [πο 

Ῥθδοθ ὑδογϑοῖ 85118}} γθ ἢδνθ ρΡθδ8οθ. 

Οἷυε πὸ ἤοοά ἰο {δπα ργορλοίβ τυῦο Ῥγοηνῖϑε α 8ρεοάψ 
γοίωγη, ἰο ὕυάαΐ. 

8 ΕἘῸΣ {δυ8 Βαιὺδβ ὙδΆνΘὮ οὗ δοβίβ, ὑπὸ αοα οἵ 

ΙΒΓ86] : οὐ ποῦ γοὺῦ ργορῃοίθ ὑμδὺ Ὀθ ἰῃ ὑπο πη!αβῦ 

οὗ γοῦ, 8η6 γοὺγ αἰνίηοσβ, ἀθοθῖνθ γοῦ, ποῦ ΠΟΥ 

Βοαγκοη γὸ ἴο γὙοῦῦ ἀγθᾶβ ψ ἢ ϊο ἢ γὸ ἀγϑϑι." 

5 ῬγοθδοΪν ὕπο Ὀσχοῦμος οὗ ΔΒ καῖ, ὑἢ9 δοη οὗ Κ'!!ββδρῃδι, σῇο 
ἐδ ταϑαςϊοηθα 88 μανίηρ Ὀοέγίϑη θα Φογθιηλίδ ἰῃ χχνί. 24. 

Ὁ δ5ο βΚορι. ὅυτ. συϊ. ἸΤθο ΗθΌ. Ὧδ8, οὐτ86 ἐο δὲ ἀγοανηιοᾶ (α 
Ἰούύοσ νει θη ὑνοθ ΌΥ θεοῦ). 
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9 ΕῸΓ ὑπ00Ὺ ὈΓΟΡΒΘΘΥ ἔδ!βοὶν αηΐο γοὺ 1 ΤΥ ΠΔΙΏΘ: 

1 αν ποὺ βοῃηὺ ἔδμοπι, βαϊ ἢ Ὑδνϑῃ. 

ον πο τοδβίογαίξίοη, ιυἱϊ ἑαΐε ρίασο ἐπ} ἰδὲ δουοπν 
ψοαγϑ οἱ Βαδυϊοπίαπ ἀοπιϊπαξίοη αγὸ ἐπα, 

εἴη, ἐδλοδα ποιὺ ἵπι οἰΐο ιοἱἦ, “ελοϊαολέη 
εΟἿ} ἐγ ἰο γαδιοοΐ, απα ἦξ ιυἱ 

δγίηρ ἰΐοηι δαοῖ (ο[. χχῖν. δὅ--ἢ. 

10 ἘῸΣ ὑμὺβ βαὶ ἢ Ὑδῆνοι, ΑΒ ΒΟΟῚ 88 βουθηΐΥ 

γγϑαγθδ Ὀ6 ΔΟΟΟΙΏΡ] ΙΒΗΘα ἔογ ΒδΌυ]οη, 1 ν}1}} ν]δὶύ γοὺ, 

8δη4 ρογξοσιῃ ΤΥ ζοοα ψοχγὰ ὑογαγα γου," 1η ὈΓΙρίηρ 

γοὰ ὕ8ὸκ υπίο {πὲβ ῥἷδοθ. 11 ΕΟ 1 Κπον ὑδθ 
ὑπουρ δ ὑμδῦ 1 (Κ᾽ ΘΟποογηϊηρ γοῦ, Βα ἢ ὙΔΕΘα, 

μουρἰδθά οὗ Ῥοδοθ, δῃηὰ ποῦ οὗ 601], ἰο ψῖνο γοὺ 8 

Γαΐυγον δπηα ἃ ορθ. 123 Απηὰ γὸ ν1}} ο8}} ὉροῚ [26, 

δα ρὸ 8η6 ὈΓΔΥ υπΐο 16, 8η6 1 ψ1}} μοδγθῃ υπίο 

γου. 18 Απᾶ γο ΜΨ11 βθϑῖκ πηϑ, δηα Ηπηά τηθ, Ὀθοδῦυβθ 

γὸ Ὑ111 ΒΘΆΓΟΒ ἔοὼ" τη6 τὶ 411 γοὺγ μοασγύ.: [196 Απας 
Ι 1] Ἰοὺ τηγβοὶῦ Ὀθ6 ἔουπᾶα οὗ γου, Βαϊ Ὑδὲ- 

8 Οἵ. χχν. 1], 12. 
1.0. ὑπ Ῥγουηἶΐθο αῖνϑι ἰπ χχῖν. 4-Ἴ. 

5“ Οὗ, ρωρροϑο δας] ρῬμγροϑα; οἷ. χὶῖχ. 20,]. 46 (9 βαπιοὸ Η90.). 
4 Οὗ, ρωρροϑεϑ. 
ς ἨδθΌ. α ἰαξίεν ἐπ. 8,60 Ῥτον. χχιϊ. 18 Ἐν τὰ. 
{Οἵ θουϊ. ἱν. 29 ; αἶθο 7ὁγ. χχὶν. ἤ. 

ΕΝ, 14 (θοχοθρὺ (ἢθ ἢχσεὺῦ οἴδυ5ο, ὕο “γοὺ ᾽) ἱβ ῃοῦ ἰῃ ὕπο βορΐῖ., 
διὰ ἰδ ὈγΟΡΘΌΪΝ 8 ᾿ἰδαίος δαἀἀϊοη. Τῃθ ὕθσιωθ οὗ ἴδ νϑσϑθ 
(' καῖμος γοὺ ἥγοηι αἷξ ἐδ τε παίξίονιδ, οἵα.) ἀο ποῦ ϑυϊῦ 00} οχίϊθθ 
τὶ Φομοϊδομίη (ὑο τομλ συν. 10-14 δῖὸ δα ἀσοοδοάλ) ; ἴἔοσ ἴπηοϑο, 

88 τυ. 4-Ἴ ΘΧΡΥΓΘΕΘΙΥ δἰδῦθ, γθῦο 6]] βου υ]ϑα ἰπ οὔ ρἷδοο, Βανγυίοηϊα. 
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ΘΠ, δ8ηα 1 Μ1}} ἴυγῃῃ γοὺυγ οαρύϊν!γ, δα 1 ν]}]} 

δῦθμου γοὺ ἔγομι 8411 ὑ8θ πδύϊοηβ, 8ηα ἔγομι 8]} {89 

Ρίδοοβ ψΕΠΟΡ 1 ἢᾶνὸ αγίνθῃ γοῦ, βαιῦ ὙδΔΏνΘΙ, 

854 1 ψ1}} Ὀτγίηρ γου Ῥδοὸκ υηΐο ὑμο ρῖδοθ ψῇθμοθ 

οδυβθα γοὺ ὕο ψὸ ἱπΐο 6Χ119.] 

ον Ζεοάεκίαΐ, απαᾶ ἐδ υειυδ ἴ6[  ιυἱἱῇ, ΐηι ἴῃ, σογιιϑαΐοηι 
αγὸ δεψοπά ἦορε οἱ απιοπαπιοηξ, 8ο ἰδαὲ ἰδεν 

υἱἶ σο ἑπίο οὐἵΐδο απὰ τοηιαϊΐη, ἐΐογο 
ρεγηπαποηεν (οἰ. χχὶν. 8-10).5 

16 ἘῸΓ ὑμβ βαὶ}} Ὑδῆν ἢ οοποογηΐης ὑδθ Κίησ 

ὑμδαὺ βεύνοῦα ὑροὰ ὑμθ ὑδγσοπμο οὗ αν," δηᾶ οοῃ- 

ΟΟΓΏΪΗ 811 086 ῬΘοΟρ]θ ὑμαῦὺ ἀνθ }} ἴῃ ὑδὶβ οἰὔγ, ϑνϑθῃ 

γΟῸΣ Ὀγοΐργοηῃ ὑμδῦ δῖοὸ ποῦ σοῆθ ἔοσίῃ τι γοὰ 

1Ἰηὔο ΘΧΙΪΟ : 17 ὑῃυβ βαϊ Ὑδῆν θῇ οὗ Βοβίβ : Βοβῃοϊά, 

Ι δῖ Βοῃαϊηρ ὕὈΡοη ὑμθη (ἢ Βιυγοχγα, 086 ἔδηιηο, δηπα 

086 ῬΟΒΟΣΘηοΘ, δηα 1 111] δ ῖκο ὑμθα [{κὸ ν1]Ὸ ἤρβ, 

ὑμαῦὺ οδῃηηοῦ 6 ϑδίθῃ, ὕμπου 810 80 ὑδα.ἃ 1554} 

Ψ11 ρυγθὺθ δἵνογ ὑβϑὰ τιῦα ὑπο βϑινογά, σι {86 

δ Ρυ. 16-20 δῖ Ὡοῦ ἰῃ πο ϑορῦ., αῃμὰ πῆδὺ Ὡοῦ Ὦδνο ξογπηϑά 
Ῥαγῖ οὗ ϑγϑγαίδ ἢ Β οὐ χίμδὶ ἰϑυου. Τῆο αἱρτοαδίοη οἡ ὑπο ἔαίο οὗ 
[0 δον ἰῇ Φογυδαῖθηι θϑοσὴβ οαὖ οὗ ΡΪ6409 ἱπ ἃ Ἰοιίου οὗ δανὶοθ 
τὶ θη ἴο [η0 οχϊθθ ἱπ Βαυϊοηία ; πὰ ἰδ ἰ8 ῥοββὶ]θ παῖ, ἴῃ 
[19 τϑοθῃβίοῃ οὗ Ὠΐβ Ἰουος τῆ ΐϊο ἔουπα ἰΐδ ΡΪδοθ ἱπ [6 ΗΘ. ἰοχὶ 
οὗ πία Ὀοοκ, ἐὺ νὰϑ ποῦ τοργτοἀυοθα υἱῷ 11ῦθγαὶ οχϑοΐηθθθ, Ὀὰϊ 

θχρϑηαθα ἱπ ραγίβ υυἱτῇ δα ἑξίουδ ἰαἰκίησ δοσουπῦ οὗ ὑπ 7ὁν)8 ἴῃ 
Φογυβαῖθηλ 88 νγ0}} 88 οὗ ὑποϑὸ δἰγοϑαν ἰῇ οχὶϊθ. 

1.9. Ζοάοϊιίδῃη (οἴ. χχνὶϊὶ. 1]. 
9 Οἵ. χχὶν. 10. 
ἀ Οἵ. χχίν. 8. 
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ἔαταΐηθ, δπὰ τἱδ ὑπὸ ροβίθηοθ, 8πα 1 νσ}}} πᾶ κὸ 

Ποπὶ ἃ οοηβύθσῃδίίζοη (οὸ 811] 086 Εἰπράοχῃηβ οὗ ὑδ6 

ϑαγί,,) 8ὴ οχϑογδύϊζοη, 8η6 8ῃ δρραϊπηθηΐ, δηα δὴ 

Ηἰδδίηρ, δῃηὰ 8. τϑρσόδοῃ, διηοηρ 81} ὑπὸ πδύϊοηβ 

ὮΙΠΟΣ 1 ᾶνὸ ἀγίνθῃ ὕπο : 19 Ῥϑοϑιβο ὑμου δδνθ 

ποῦ ὨΘΑΓΚΘΟηΘα ἴο ΤΥ ΜΟΣΩβΒ, βού Ὑδῆνθι, τ βοτο- 

τὶ 1 βοηῦὺ υπῦο ὕδμθπι ΤΩΥ̓ Βοσνδηΐβ ὑμθ ρσορβοίε, 

ΤΙΒηρ ὋὉΡ ΘΑΡΡ δηᾶὰ βοπαΐϊηρ ὑπό: δυῦ ὑπον 

Βοδυκοηθα πού," βαιύ ἢ ὙδΏνθῃ. 

Βιέ ἐΐδα [αἴδε γγορλεῖίβδ πὶ Βαδυϊοπΐα, υυὴο ΝΙ νοι 
ευἱέδ, ναΐη ἤορεϑ οἱ τοδίογαίζίοη, υυἱΐδ ηχοοί 

ισἱέδ, απ εηέϊηκοῖψ οημά. 

20 Αηά γθ, 68} 086 ψοχὰ οὗ Ὑδανθα, 811} γὸ οχἹ]θ8 

ΠΟΙ 1 ἢᾶνθ βοηῦ ΔΥΨΑΥ ἔγουλ ΨοΓΌΒ419π ὕο ΒΑΌΥ]ΟΩ : 

16 Βροᾶῦβοθ γὸ ἢδνο βαϊα, “Ὑδνθῃ δίῃ σαϊβοα 

ὯΒ ὉΡ Ῥγορμοίβ ἰῃ Βδυ]οη,, 31 (ἢυβ βαϊΐῃ Ὑδνθἢ 

οὗ ποβίβ, ὑ8ο αοα οὗ Ιβγδϑὶ, οοποοἴηρ Αμδὺ ὑδθ 

Βοῃ οὗ Κοϊαίδῃ, δηα οοποοηΐηρ Ζοαθκίδηῃ ὑπο βοὴ 

8 Οἱ. χχίν. 9. 
Ὁ δο ϑβορί. [106.}. ΤῸ ΗθΌ. ἑοχὺ ἢΔ8, ν6 δεαγκεπδα πο. ΟἸ. 

χχν. 3, 4α. 

ὁ ΤΏ νϑγθ9 βίδηδβ ΠοΙΘ ἱπ [οἶδ᾿ 8 ἰοχὺ οὗ ἴὯ6 βορί. [νοῦ 

οοῃδαίηβ συ. 16-20) : ἑὰ 0Π9 ογαϊΐπαγν ἰοχὺ οὗ ἴΠ6 ϑορῦ. {νϊοἢ ἰδ 
σπἰιμουῦ υὐ. 16-20), αἶδο, ἰδ οὗ οουγϑο βίδα ἱγασαϑάΐαῦοὶν Ὀθέοσθ 
ο. 21. Τὴ [86 ΗϑΌῦ. ἰοχύ ἰΐ δίαμιβ Ὀϑέοτϑθ υὑ. 16, τῇοσϑ ἐΐ γἱ᾽οὶὰβ 
ὯΟ ΒΘΏΒΘ ΘρΤΘΟΘΌΪΘ ὕο ὕΠ0 οοπίοχὺ [ἔοσς ἐδ οδηποῦ ρσίὶνθ ἃ σϑϑϑοῃ 
ἔος διυὐίηρς οοπέρϊηθα οἰΐμος ἴῃ υὐ. 10-14 οΥ ἴῃ υὐ. 16-19}; 
βίδπαϊηρ Ὀοϑίοσο υὐ. 21-23, ἐδ χίνοθ ὑπ9 σϑϑϑοῖ ὙὮΥ ὑδθ οχἑϊθθ 8.9 
ἴο Ἰσύθῃ ὕο νγμδὺ [6 βαϊὰ ἐπ ὕπ|986 ΨΟΣΒΘΘ. 
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οἵ Μδβδβοίδῃ, πο ἢ ὈΓΟΡΏΘΘΥ ἃ [ἴθ υπΐο γοῦ [ἢ ΠΗ͂ 

ὨδΠ16 : ΒοβΒο]ά, 1 νὑ1}} ἀθ νον ὑθθὰ ἰηΐο ὑμθ μαπὰ 

οὗ ΝΟ ΟΠ ϑάγοΖζαρ Κίηρ οὗ ΒδΌυ]οη ; δπὰ ἢ6 588}8]} 
ΒΙΔΥῪ ὕμοιῃ Ὀοΐοσθ ὙΟῸΓ ΟΥ̓ΘΘ ; 323 δηαὰ ἔγοῃλ {δῃθηὶ 

Β88}} Ὀ6 βοῇ ὉΡ ἃ οὔτ ΌὈΥ 811 9 οχῖϊθα οὗ Φυ 8 

ὙΠΟ. ἃ16 ἰὴ Βαδγυΐοη, βαυίηρ,  Ὑδανϑι τη Κὸ ὑΠ|66 

κὸ Ζοαοκίδι δηα κὸ ΑμᾶΡ, σοὶ ὑδο Κίηρ οὗ 

ΒΑ] οη τοαβίθα ἰῃ 86 ἢτο :᾿ 38 Ῥοοδβο ὕπο Ὺ Βᾶνθ 

του ῦ ΒΟΉ ΒΟ αβηθθβ" ἴῃ 8860], δηῃα ἤδνθ σ01- 

μαϊ ὑθα Δα] οσν τι ΒΟ ποίσῃ θουγδ᾽ τίνοθ, δηα 

ἢδνθ ΒΡΟΚΘῺ ΨΟΓΩΒ ἴῃ ΤΥ Π8Π16 ἔδίβοὶν, σψθο 1 

ΟΟΙΏΙΔΠαθα μοι ηοῦ ; 8η6α 1 8π| ἢ6 ὑμδὺ Κπονοίδι, 

δια δηλ τιη688, Βα ἢ ὙδνθὮ. 

ϑλεηιαϊαδ, οπα οἱ ἰδ [αἶδε γτορλιοίϑ ἐη Βαδυη7ϊίοπία, 
αἀἰδρίοαδϑο ὃν ἰδὲδ Ἰοίίογ οἱ «γοηνα᾽ 8, υυγὴο8 

ίο υεγιιϑαΐοηι, ιοἰἧ, ἰΐδ6 υἱεῖῦ οἱ γγοσυγ- 
ἵπρ ἰδα γγορῪει᾽ 8 αγτγεϑί. 

". Αμὰ υηΐο βῃθπιδίδῃ ὑμὸ Νϑμιθ δηλ ὑοῦ ὑπο βμδ]ὺ 

ΒΡΟΔΚ, βαγυίηρ, 35 ΤῊυΒ βρϑδακοίῃ. Ὑδῆνθῃ οὗ Βοβίύαε, 

[0 αοα οὗ [8γ86], βαγίῃηρ, Βϑοδυβϑὸ ἐΐοι, μαβϑδὺ βοηΐ 

5 ΤΊο νογὰ 8 ἃ βύζοῃρ ΟΏ0,---δἰσοηροῦ ἴἤϑη 86 γϑῃά. “0}}γ ᾿ 

(ΑΥν., ΒΝ.) νουϊὰ βυρροσῦ ; δηὰ ἀϑηοῦθθ ἃ βίαϊϑ οὗ τηϊηὰ, οὐ δῇ 
δοίίου, πλαγκοὰ Ὀγ υὐῦοΓ αἀἰδτορασγὰ οὗ πηοσγαὶ οσ βρί γί] ἔϑοϊΐηρ 
[οἵ. ὑὴ9 τυεῖῦοσ᾽ β Ῥαναϊεῖ Ῥϑαζίον, Ὁ. 467). Τὸ ἷἱβ υϑοᾶ, 88 ἤθσο, οὗ 
ἃ ἄτοβϑ δοῦ οὗ ἱπλυηογα τυ ἴῃ ὅθη. χχχὶν. 7, 2 βδσω. χὶϊὶ. 12, δὰ 
Θἰθθυν Θ Γ9. 
ΒΑ ρΐδοο, Νοιδϊαγω, 8 ποὺ οἰϑϑυν ϑγθ τηϑηὐοησά. 
9 ΤΏ6 δβοηΐθῃοθ ἱ8 δηδοοϊυνηίο.Ό. ὙΏΘΣΘ ἰ8δ Ω0 ϑῆβνοῦ ἴο “ Βο- 

οδυθθ᾽ ; Ὀυὺ ἰδ 8 τοβυγηθαὰ Ὀγ ἴδ0 “ Βοοδυβο᾽ ἱῃ υ. 31, δπὰ (ἢ9 

ΤΟΘῚ ΘΏΒΥΤΟΣ ἔο! ον ἱπ νυ. 32, " ὑμογοΐοσγο,᾽ οἷο. 
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Ἰούίοτγβδ ἰη ὑμΐηθ οὐ ὩΔΠ16 πηΐο 411 ὑΠ6 Ῥθορὶθ ὑμδὺ 

ΔΙῸ [ἴῃ Φογυββδ θη), Δα ο Ζορθδηΐδῃν ᾧπθ βοῃ οὗ 

Μαδδβοΐδῃ, {89 ρῥγίοϑύ, δῃα ὕο 811 ὑμ6 ργίοαίβο, βαυίηρ, 
36 ὁ ὙΔΉΣΘΙ δῦ τηδαθ ὑδθο ρῥγίϑαῦ ἰηβίθδα οἵ “29- 

Βοίδαα (86 ρῥγίϑαῦ, ὑμβαὺ ὕμου βῃουϊάοθῦ Ὀ6 ονθγβϑοχὰ 

ἴη ὙΔνΘ ἢ ΒΒ ΠΟΙΒΘ ἔογ ΘΥΘΓῪ τηδη ὑμδύ ἰΒ πηδά, δηὰ 

Δ Κούμ Ὠἰπη861 8 χοροῦ," ὑμαὺ ὑβοὺ βῃουϊαοδϑῦ 

Ρυῦ ἷπι ἴῃ δ Ββύοοϊκβ δῃα 'ἢ {86 οὐ : 37 ΠοΥ;, 

ὑμπογϑέοσθο, ψὮΥ μαϑύὺ ὑμοὺ ποὺ γοῦυκοα Ψογθι δ οὗ 

Αμπδίύμοί, σψ ΐοῃ τού Ὠἰπ861 ἃ ὑσορμοῦ ἴο γου, 

38 ξογαβϑυ ἢ 88 ἢ6 Βαίῃ βϑηῦ υηΐο ὺὑΒ ἰο Βαδθυ]οη, 

Βαγίηρ, “(Το {{π|60} ἰΒ ἰοηρ : δυ} ἃ γὸ δουθβθθ8, 

ΘΠ α6}] (1 ὑμθ1}) ; δηά ρἰδηὺ μαιάθῃβ, δῃὰ ϑδὺῦ ὑμ9 
ἔτυϊ0 οὗ {ποπὶ᾽ 1᾽ 39 Αηὰ Ζορμδηϊδῃ ὑμο ργίϑαὺ τοδά 

0.18 Ἰουοσ 'ἰῃ 086 ΘΑΓΒ οὗ Φογϑιηϊδῃ ὑμθ ῥγορμϑῦ. 

5 Οἵ, α ἐδέξεν ἶθο9 υ. 29). 
» Τὸ ἰυᾶρο ἔγοιλ χχὶ. 1, χχχνὶϊ. 3, 8 τηϑ οὗ βοῃλο ἱτηρογίϑῃηοθ " 

δηὰ ΡῬΓΟΌΘΟΌΪ ἱἰάἀσηίδοαὶ τὶ (μ6 Ζορμδηΐδη σῆο ἰπ [ἰΐ. 24 ({-- 
2 Κίηρβ χχν. 18) ἱβ οδἹἹϑὰ [9 “ ϑοοοπά ρῥχίοϑὺ, ἐ.96. ὑὴ9 οὔθ ποχῦ 
ἐπ ΓΗ ἴο [19 οὨϊοῦ ὑγίϑϑῦ. 

9 Το ϑορί. οτηἱίβ, απαὰ ἐο αἷΐ ἐδδ Ῥνεδίϑ. 
ἃ 80 ϑορῦ. ὅυνυ. Τάσχ. υϊ. ΤΏῸ6 Ηθρ. ἰοχὺ 88, οὐυεγϑέδγϑ, 

ΤΏ οἹδῆοο ἱβ ὑμδὺ τῇ 6} ἰῃ χχ. 1 8 γορσχοθϑηϊθὰ 88 μοϊ ἃ ΌῪ Ῥδβῆθυγ 
80Π οὗ Ἰτητηθ Ὁ. 

9 Οε, δελαυείδλ αδ α φγορδεί,---νυἱξ. πὶ νὰ ἀπ ὰ ἐγθησίϑα μθ8- 
ἴΌΓΘΘ, ΓΟΘΘΣ Ὀ]ἑπιρ ἴΠοθ9 οὗ ἃ τωοάθσζῃ ἀογνίδῃ, Βυ 6 ἢ 86 θογωθίξμθθ 
οδασδοίοσισοα [0 ϑιοθηῦ ὑγορμοῖβ.Ό Οἵ. 1 βασι. χ. 10, 11, 18, 
χίχ. 20-24 (τ θγθ “ Ῥγορῃμοαίθα ᾿ τωθϑϑῃβ σοέφξα κε α φγορδεί, ἰ.6. 
Ῥοδμανθὰ οχοὶΐθαϊν ); δηὰ [9 υϑ9 οὗ 9 τνογσὰ “ τηδὰ ̓  ({ὴ)60 Βδιθ 
τοζὰ 88 ὮΘΣΟ) ἰῃ 2 Κίηρβ ἰσ. 1]. 

{ἨΘΡ. 1, ἰ.6. ὑῃ9 δἔτηθ οὗ ὑπ6 οαρίν ιν. ας 
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7ογοηιαλ᾽ 8 τορῖν ἰο ϑῥοηιαϊαδ. 

80 ΤΉΏΘΙ οδ1ὴ6 ὑδ6 ψογὰά οὗ Ὑδῆνϑι υηΐο Φογθχίδῃ, 

ΒΑΥΪΏν, 31: Βοπα ἴο 411} ὑπ ὌΧ ]θθ, βαγίηρ, ΤῊΏΒ βαὶ ἢ 

ὙΔΏνΘΒ Οοποογηΐηρ ΞΒοιμδῖδῃ 0 ΝΘ] ΔΗ : 

Βοοδῦυβο ὑμαὺ ϑ'᾿θῃχγχδίδῃ μα Ῥγορμοβιθα υηΐο γου, 

8 1 βοηὐὺ ἢἷπὶ ποῦ, δῃὰ δο δαί οδυβοα γοὺ ἴο 

ἰχυθὺ ἰῃ 8 1160, 83 (ῃογοίοσθο ὑδυβ βαϊΐἢῃ ὙδΏνΘΕ : 

ΒομοΪά, 1 ψ1}1} ρΡυμῖβῃν Κι ῃοιηδίδῃὴῃ ὑμο ΝΘ μ106, 

8δηα Ηἷβ ΒΟΘα : Π6 8}4]}1] ποῦ δνθ ἃ δῃ ἴο α76]}} 

διηοηρ 18 ΡΘΟΡΪΘ, πο ̓ 88.811 6 Ὀ68ο]α ὑπὸ ροοὰ 

ὑμαῦ 1 ψ1}} ἀο υηΐο τ Ρῥθορίθ, βαϊῃ Ὑδῆνθα ; 

Ὀοοδῦβο μΒ6 Βα βροόοκθῃ ἀοἔοοίίοῃη δραϊμβὺ Ὑδῆνθ." 

8 ἨϑοθῦΌ. υδῷ ὠροη. 

» ΤῊο ἥορῦ. οτλίίδ ὑῃΐβ οἰαυθο; οὗ. χχνὶ!. 16. 



ΟΗΑΡΤΈΕΕΚ ΧΧΧ.-ΧΧΧΊΠΠ, 

Ῥγορδοοῖθδ ἀπά φγοηιυῖδο8 οἱ τοδίογαί!οη. 

(1) Οδδρ. χχχ. 

Ψωααΐ, ἐλοιρσὴ 8.6 δα8 διιβεγοά ργοαίψ [ΟΥ ἦεν 8118, 

εὐἱ! πουογίιοἶο88 ὃο γοδίογο: δεν οχῆΐοδ υυἱῖ 

γοίμγη, απα ϑογιδϑαΐοηι υυἱἷΐ ὃ γοδιῖϊ. 

ΧΧΧ. '1᾽07Τ16 ψογὰ ἰμδῦὺ οδὴθ ο Ψογοηϊδῃ ἔγομι 

Ὑλνθι, βαγίην, 5 ΤῊυΒ βρϑδκοίῃ Ὑδῆνθα, {86 αοα 

οὗ [βγϑϑὶ, βαγίηρ, Ὑνγιΐο ὑμθθ 411 ὑπὸ σψογάβ ὑμβαῦ 1 

ἢδνθ Βροκοὴ υηΐο {66 ἴῃ ἃ ὈοΟΚ. ὃ ΕὉτ, Ὀοδο]ά, 

{}6 ἀδὺβ δ΄ οοχηΐηρ, βαὶϊἢῃῇ Ὑδῆνϑα, ὑμαῦ 1 σ1}} 

ὕυγ ὑμθ οδρύϊνν οὗ ΠΥ Ὀϑορὶθ ἴβγϑθ] δῃὰ Ψυάδῃ, 

Βα} ὙΔΕν ΘΙ; δηὰ 1 ν1}} Ὀγίπρ ἔβοῖλ Ῥδὸκ υπίο 
[86 ἰαπα ὑμαὺ 1 σᾶνθ ὕο ὑμοὶγ ζαύμογβθ, δῃὰ ἐμ  Υ 884}} 

ῬΟΒΒΘΒΒ 1. 

4 Απα ὕποθθ δἃῖοὸ ὑμὸ ψογαβ ὑμδὺ Ὑδῆνθι Βρδ Κὸ 

ΘΟΠΟΘΓΪηρ᾽ [ΒΓ86] δηα οοποογηηρ Ψυάδβ. 
177 12 
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Α ἄαν οἱ )μιάροπιοηξ 8 οοηυΐης τρροΉ, ἰδ τυογϊά, οι οἱ 

ευὐὐιοΐ, δοιυουον, 1δγαοΐ υυἱἷϊ ὃ. αοἴτυογοί.5 

ὅ ἘῸΓΣ ὑπ Βα ἢ ὙδΏνΘΙ : (Υ 5880},) ᾿Α νοΐοϑ οὗ 

ΘΔ] ηρ μᾶνθ τγ7ἷο ρα ; ὕμογθ 18 ὑθύσοσ, 8ηα ὯῸ 

Ροδοοῦ δ ΆΑΒΚ γϑ, Ὡοῦγ, 8η6α 800 ψθθῦο ἃ ΠΊ8Δἢ 

ἀοὐ! ὑγανδὶ! νι ΟΠ] 1 τὰν ὑμθὴ ἀο 1 806 ΘΥΘΣΥ 

ΙΏΔη τι Ὠἷθ8 865 ΟἹ ΔΪβ ἰΟἿη8, 88 ἃ ΟΙΔη [ἢ 

ΓΑΙ, πα 411} ἔδοθοβ δῖο ὑυσηθα ἰηύο ῥδίθῃθϑβ 39 

ΑΒ! ἔοῦ ὑμαῦ ἀν 18 στοαῦ; ψΈΘΠΟΘ [8 Δ {Κ9 
10 314 δηα 1ᾧ ἰΒ 4 ὑπ οὗ σου ]θ ἴον ὅδοοῦ ; Ὀαὺ ἢΘ 

Β8}411] 6 βανϑα ουὖ οὗ 10. 8. Απὰ [ὖ 588]} οομηθ ὕο Ρ888 

ἴῃ ἰδαῦ ἀν, βαϊῃ ὙδΆνΘΙ οὗ μοβίβ, ὑμαῦ 1 υ}}} 
ὈΓΘΔΚ δἷβΒ γόοκο ἔτοπμι ΟἹ ἰδ ὩΘΟΚ, δπα ψ1}} Ὀυγδῦ 

Ηΐθ᾽ ὑΠΟοΩρΒ ; δηα βγη ροῦΒ 8881} Π0 ΠΊΟΓΘ 86 ὨΐπΠῚ 

δ ΟΡ. ὑδο ἀοβοσγίρύΐοι ἰῃ 188. χὶἱἹ. 6-1 δ οὗ [80 ΦΟΓΓΟΙΒ δοοοσω- 
Ῥϑηγνίης ὕὉπῃ9 ἄδν οὗ Βανουι 8 ἴ8]}, το 18 αἶθοὸ (χὶν. 1 {.) ἴο 
Θηᾶ ἰῃ 16.806} 8 ἀδἰϊνογθαηοθ; διὰ [ὴ6 ἰυδροτηθηῦ ἀοθογὶ θα ἰῃ 
188. χχὶῖν., ϊο ἢ Θμδβ βἰτα γὴν (συ. 14, 1ὅ, 23, χχν. 1--8). 

Ὁ ὙΔΏΜΘὮ ἐδ γοργοθϑη θα 6 ΓΘ 88 αὐυούίπηρ ὑπο όοσὰβ ἰῃ ψῃΐοῃ 
[9 ὈΘΟΡΪΘ δῖΘ βυρροθϑὰ ὕο ὀχρυϑβδ ὑποὶς οοῃηβίθσῃδιυζοη τ ἢ 
υάροταθηῦ ὈγΘακΒ προη [6 δίῃ. 

5 Μϑῃ ἀο ποῦ Ββυϑοσ ἴῃ Ρδ11η8 οὗ οὨ ]α-Ὀοασίησ ; τδῦ, ὑΠ θη, ἰβ 
[9 οἀὐδο οὗ [Π9 ἴΟΙΤΟΥΡ δη ἃ ΔΟΌΣΥ ὙΠ ΣΟἢ ΠΟΥ δ 8]} ἀἰβρί υίηρ 

ἁ βο ὑμο Ηθοῦ. ἰοχῦ. Οσ, σἱτ οὗμος νονγοὶ-ροϊηΐθ (ΑΥ̓͂., 

ἘΦ0Ο), δο δας πον ἐδ ἵκεο {. 

ὁ ἢο βορῦ. (οὁχοορῦ ὑπαῦ ἴθ Ῥγοῃ. ἰ8 ρΐυσζαὶ, " ὑποὶρ . ΤῈ 
ΗΘ. ἰοχύ 88 ἐδῳ (Δ: ΘΙΙῸΣ ἀσθ ὈγΟΡΘΌΪΥ ὕο, 8 βοσὶρο ψῆο δΒιΡ- 
Ῥορδϑὰ [Ιαγϑο] ὕο Ὀθ9 δα ἀγϑθθοὰ, διὰ ὑγχῆο δ͵θο, Ῥϑῦδρϑ, δὰ 1868. χ. 
417 ἴῃ, ΠῚΒ τηϊπὰ : βρϑ, πονγονοῦ, ὑπο ἡθχῦ οἰΔυ 89). 
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88 ὑπο ὶν βουνδηΐδ: ὅ" θυὺ ὑμογὺ 8841} βοῦν Ὑδῆνθῃ 

ὑμοὶρ αοά, δηὰ Θδνια ὑμοὶρ Κίηρ,. τ θοτ 1 ψ1}] Γαΐβθ 

ὋὉΡ υαπηΐο ὕπο. 19 Απαδ μοι, ἔϑαγ ὑμβοὰ ποί, Ο 

ὕδοοῦ, ΠΥ δβογνδηύ, βαϊῃ Ὑδῆνθα : πο ὈΘ 

ἀἰβιιαγοα, Ο Ιβγϑοὶ : ἴογ, ἰο, 1 ψ1}} βᾶανὸ ὕὑμθθ ἔγοπι 

δίδι, δα ὑῃγ βορὰ ἔγοσῃ ὑδο ἰδπα οὗ ὑμ61 οἀρύϊνιν ; 

δηα ὅδοοῦ 8141} γϑούυσῃ, δηα 8}.8]} ὈΘ 1η τοϑδὺ 8ηα δἵ 

Θᾶ86, 8ηΠ4ἃ ΠΟΩΘ 8881] πη|ᾶκο ἢϊ]πὶ ασαϊ 9 11 ΕῸΡ 1 

8 ὙΠΕᾺ {ῃθο, βαϊῃ Ὑδῆνοα, ὑο βᾶνὸ δθο: ἴου 1 

Ψ11 ΔΚ ἃ ἔυ}} οῃπα οὗ 411 89 πδίϊοῃβ ψεμοῦ 1 

Ὦδνο Ββοδύίογθα ὑμθθ, Οὔἱγν οὗ ὕμοθ Ψ11 1 ποῦ δ 

ἃ ἴ0}] ὁοπᾶα : Ὀυ0 1 ψ}}} οογτϑοῦ ὑμθθ τι Ἰυαροιπιοηῦ,, 

Πα 11} ἰπ ἢο ψ]80 ἰϑανὸ ὑῃθθ ΠΡΌ ἶΒη6α.8 

4 ἨΘΌ. τοογῖξ ὃν (τθ8ὴ8 οὗ) δέημι. 60 ἰῃ ὑῃο Ηϑῦ. χχίί. 18 ; 
αἶθο χχν. 14, χχν]. 7, ψβοσθ ὑπὶβ ἰ8 ὕο θῸ6 ὑπο ἔαΐθ οὗ ὕμο ΟἿ δὶ]- 
ἀδϑδηβ ὑμϑιμβοῖνθθ. 

1.9. 86 1Βγ89] 098. 
5 ἼΤΏο ϑβοοομὰ θανία, ὑῃο ἰάθαϊὶ Κίηρ οὗ ὑπο ἔαΐυγθ, δ ανία 

Ὅ08 οὗ (Π9 ῥαδὺ : (Ηοα. 111. δ, ΕΖοῖκ. χχχίν. 23, 24, χχχνὶϊ. 24, 26). 

4 ψυ. 10, }1 ἀζϑῃοῦ ἴη ὑπὸ ϑορὺ. ΤΉΘΥ ΤΘΟῸΡ ἰπ χὶνί. 27, 28 
(θούἢ ΗΘ. δπὰ ϑορί.). Τῃθ οοηΐγαδὺ Ὀϑύτοϑοη 8 Ῥροχηΐθθ ἴὸ 
Ιθγϑθὶ] δηθὰ (πὸ Ῥγϑοθάΐηρ ργορῆθονυ οὗ γτυΐῃ ἔος Εμγρὺ (χὶνί. 14- 
26) τοἰρῃῦ ϑυρχοθὺ ὑμοὺ ὑπὸ ἰαύδοσ νσῶϑ ὑῃϑίῦς στῇοσθ ογίρίηδὶ 
Ιΐαοθ, ϑηὰ ποὺ ἴποῪ τοῦθ αἰϊξοσαγὰβ δἀἀθὰ ἤθγο ἴον [}9 
ῬΌΓΡΟΘΘ οὗ ϑῃδηοίηρ [ἢθ ργοσηΐβοθ οὗ υν. 7δ, 8; 866, ἤοτσονοῦ, ὑἢ 6 
ποΐο, Ρ. 2771. 

“Οὗ, αἀἐδέιιγ δέηι. ὙΠῸ οχργϑβαίοη ἰ8β υϑοὰ οὗ βῇϑορ ἱγίῃα 
τυπαἱούυγ θα Ὁροι ὑποὶρ Ῥαβίυσοθ (188. χνὶΐ. 2); βδηῃηὰ οὗ ρϑορὶ]θ 
(ἴϑν. χχνί. 6, Εοὶς. χχχὶν. 28, χχχὶχ. 26; Μίο. ἰν. 4). 

« Ὁ. 1.6. ἰῃ ἃ ᾿υάϊαία! πρίεὶῦ, ποῦ ἰῃ δηρος (Ρβ. νἱ. 1, παχνί. 1), 
ὑδιαϊδσηουμῦ ὕο ἐπ νεδάϑιωγα (ΑΥ.). Οἵ, οἢ. χ. 24. 

ς 10. λοϊὰ ἐδτδε συλ. 
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Ἰογαοῖ, [ΟΥ ὯΦΡ δῖη8, ἤα8 διῇεγοά στοαΐῳ : νεῖ, απ 
οχῖϊο ἤαυε ἰαἴΐοη, ροα ἤεν: διά που Υαδισοῖῦ υυἱῖϊ 

δοαΐ λον υυοιιπάϑδ, απαὰ 806 ευἱῖ δε 

ἰγοοα γον ἤδν ΟΡῬΥΕ880ΟΥ8. 

13 ἘῸΣ 8 Βαὶ ἢ Ὑδῆνοι, ΤῊΥ Ὀγθδοὶ (,0 Ζίοη,)" 

15. ἸΠΟΌΓΔΟΪΘΟ, δηα ὑῃν σψουπα ρστίθνουβ" 138 ΤΏΘΓΘ 15 

ΠΟΠΘ ἴο Ρ]68Δ4 ὑῃγ οδυδο : [0 Ὑ6 ΔΓΘ ΠΟ] ΤΩ Θα Οἱ 668 

ἴοῦ ὕμθ βογϑῆ; ὑδβϑῖθ 18 20 μ]δίβύθ ἔοσ ὕμβοο. 14 ΑἹ} 

ὑῃγν Ἰονογβὰᾶ ἤδνο ἔογρούϊθῃ ὕῃθθ; 6 Ὺ βϑοῖκ πού 

{μιθ65 : ἴογ 1 βᾶνὸ ψουῃαᾶθα ὕπο σι ὑμ6 ψουπά οἵ 

Δ ΘΏΘΙΔΥ, ἱῦ δ οἰλαϑύϊθοιηθηῦ οὗ ἃ ογυθ] ΟΠ : 

Ὀθοϑυθο ὑμῖηθ ᾿παυϊῦν 8 στοῦ, δῃα ΠΥ 5818 81 ἰη- 

ογθαϑοά. 15 γὴν ογίοϑῦ ὕμοι Ὀθοδϑῦβο οἵ ὑλν Ὀγθϑοὶ 

ΛὮΥ 815 8 ἰπΠΟΌΓΔΌ]Ο : Ὀθοδῦβο ὑμὶπο ἰηϊαυον 

Ϊ8 στοδὺῦ δῃηὰ ὑῃγ βἰῃ8 δ΄Θ ἱπογθαβϑθθα, ἤδνο 1 ἀοῃθ 

{8686 ὑμίπρθ αηΐο ὕμθθ. 15 ΤὨγοζογοί 411 ὕμου ἰδμδὺ 

ἀθνοῦῦ δθθ β8184}} 6 αἀονουγοᾶ: δ8ηα 411] {πΐηθ 

Βα νΟΓΒΑΓΙΘΒ, ΘΥΘΓῪ ΟΠ6 Οὗ ὕδμθῃηι, 8}}8}1} σοὸ ἰηΐο οδρ- 

8 Βο0 συ. 17. Ιῃ υὐ. 112-17 [ῃ9 ῬΓΟΠΟΌΠΒ δὲθ ὑδξγουρδουΐ 
ἐϑγηϊηΐηθ, βῃονίης ὑμαῦ “ Ζίοη,᾽ ἱ.6. ποῦ ὑμὸ ρΐδοθ, Ὀυΐϊ 106 ρῬογ- 

Βοηϊῆθα οοτησηυηΐνν. ὑπ6 “ ἀδυρῆ ον οὗ Ζίου,᾽ 186 δἀἀγοβοοα. Οἱ. 
ΟΣ νἱὶ. 29, χ. 17. 

Ὁ ΗἨΘΌ. »"αὐς δος. ΟἿ. χ. 19, χὶν. 17. 

9 ῬΙΟΡΘΣΙ͂Υ, α οοπιργοβδοὰ ρίασο, 1.6. α δομωπὰ ωτρ ομπὰ. 8.0 
ΗοΒ. ν. 183; οὗ. [86 νοεγῦ “ θουπὰ ὑὕρ ̓ ἴῃ [δ66. ἱ. 6. 

ἃ 1,9. (ὮΥ 68111698 ; οἷ. χχὶΐ. 20. 

5 ΟΥ, “" οδῖϑ ποῦ ἔογ ἐδδε᾽᾽ (09 Ῥγοῦ. 18 ϑσωρῃδίίο) : οἷ. συ. 17. 
{Ψι2. θϑοϑυθθ οὗ [δ οχίγϑυιλι ἐν οὗ ὑῃν ποϑά. 
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ἰνιν ; δά {μον ὑδβαὺ βροὶ] ὑμθθ 841} 6 ἃ β8ροὶἱ!, 

δηα 8}1 ὑμδῦ ῬΓΘῪ ὕροῃ ὕδθο Μ01}} 1 σίνϑ ἴογ ἃ Ῥγϑυ. 

117 ἘῸΡ 1 ψ1}} Ὀτίπρ ὑρ ἔγοϑῃ Ηθϑῃ ἴοῦ ὕμποο," δῃὰ 1 

11 68] ὑδθθ οὗ δ ν σψουηαβ, βαϊ ὙδΕνΘὮ ; θ6- 

ΟδΌδθο ὑπο ᾶνθ Ο811066 ἔμθθ Ουϊοαϑῦ, (βαγίηρ,) “Τί 

ἷβΒ Ζίοῃ ; 816 Βαὺῃῃ: ὩΟΩΘ ὕο Β66}1 (ἴον [61).5᾽ 

Το οχὶΐοδ ισἱϊ γοίιγη, σογιδαΐοηι ιοἱῖί δὲ γοδυ δ, απὰ 

ασαΐη, 6η7ον ργοϑδρεγίέψ, ἀπο ἰδ γΐο οἱ απ 
ἱπαάοροπάοηξ ργΐηοο οἱ αυϊά 8 ἴΐη6. 

18 ΤΏυΒβ βαιύῃ Ὑδῆνοι : ΒΟΒΟΪά, Γ δι ὑυγηΐπρ (86 

οδρύϊνν οὗ Φδοοθθ ὑθηΐβ, δηὰ 1 ψ}}} αν οοι- 

Ῥδβϑίοῃ οἱ ᾿εἷβ ἀνθ  ηρ-ὈΊδοο8.; δηα {86 οἱδγ 588}8]]} 

Ὀ9 υ]άθα ροὴ μοῦ οσ τιουπα,Δ δηα ὑδθ Ῥδῖδοθ 

ΒΠ411 Ὀ6 ἱῃῃδοὶοαθ δἵθοσ 108 δοουδύοχηθα τ 8ΉΠΘΓ. 

19 Αηά ουὖ οὗ ὑβοηλ 8881} ργοοϑϑα ὑμδηκερίνιηρ δηα 

086 νοΐοϑ οὗ ὑβοβθ ὑμδὺ τδκθ ἸΊΟΤΤΥ : δηᾶ 1 ψ]}} 

ΤΌ] ΡΥ ὑμοια, δηα ὑΠ 6 Ὁ 8881} μού Ὀθ αἰ ππἰβηϑά ;} 

1 Ὑ1]1 αἷἰθο ρου ἔν ὑμθηι, δηα μον 8881} ποὺ Ὁθ 

Β11811.5 30 ΤΉΘΙΓ ΟἸὨΠ]ΟΤΘΏ 4180 888}} 06 88 δογο- 

(τη, δῃᾷὰ ὑμποὶῦρ οοῃρτορδύϊοῃ 8881} ὈῸ6 οβίβὈ] 868 

5 Ὑ0 (δὸ ὑπουρδὺ οὗ ἐδπιὶα νΟΣθΘ, οοόσωρ. 1868. χὶν. 2, 11. 22 1. 
Ὁ Κκθ9 ΥυἱῖἝ,. 22. 
9 Οὗ, οαγὸ (ον Ὦθγ). 800 Ὦσουϊ. χὶ. 12, Ῥβ. οχ]ϊἹ, 4 (ῆθσϑ ὑδθ 

ΗΘΌ. νοῦ ἰδ ὑ89 881η60) ; δηά οοζρ. ὑδθ9 ορροβιΐθ 'ἰῃ 188. ᾿χὶϊ. 12. 
4 1.9. ρου {8 ἔΟΥΤΩΘΣ ΕΒ109. 
9“ ΗΘΌ. δλαῖδ δὲξ : 800 οἡ χνυἱΐ. 26. 
{ΟἿ χχιῖχ. 6. 
5. 10. ὈΘ οὗ 5΄.81}} δοοουπῦ. Οοιαρ. ΦοὉ χνὶ. 21] ΗΘ6Ό. 



182 ΤΕΚΕΜΙΑΗ 

Ὀοΐογθ πλθ," 8πα 1 νὙ1}} Ρυίβῃ 411 ὑμαῦ ΟΡ γϑββ ὑμϑῃι. 

81 Απά {Π6 1 ΠΟΡ]Θ 588}1} ὈῸ οὗ ὑμπουλβοῖνθθ, δηα ΠῚ 

ΤΌΪΟΣ 88}8]} Ρῥτοοοοά ἔτοταῃα 86 τηϊάβῦ οἱ ὑμοιῦ : δηᾶ 

Ι ν1}} οαῦδο ῃἷπ ὕο ἀγῶνν ὩΘΔΓ, δηα ἢΘ 8}}8]} Δρρσοδοῦ 

ὈΠύο 116 :5 ἴογῦ Χο ἰβ8 ἢ6 ὑμδῦ (686) αύῃ δα μοϊ]ά- 

Ποϑ88 ὕο ΔΡΡΎΌΘΟΙ υπΐο τὸ ξ βαῖἢ Ὑδνοι. 33 Απάα 

γὸ 88.811} Ὀ6 ὕο τὴθ ἃ ρϑορίθ, δῃᾶ 1 ψ1}} Ρ6 ἴο γοὺ 8 

αοα. 

7}ὲ αρργοαοΐ οἱ ἐδ )μάσοηιοτξ ρον ἐΐα ιυἱοξοά. 

38 ΒΘἢΟ]49 ὑπ ὑθηιροϑθὺ οὗ ὙδΏΘὮ, ΓΓΥ ἰ8Β ζῸΠΘ 

ἔοσίῃ, ἃ βυνοορίηρ ὑθπηροδῦὺ: :ὕ 5881} ψἘ Ὁ} τουπᾶ 

ὍὌΡΟΙ ὑδθ ο8α οὗ ὑμ0 ψίοκοα. 3. Το ἤθγοθ δῆρογ 

οὗ Ὑδῆνϑι ψ|}} ποῦ γούυσῃ, υπ0}} ἢ6 ἢδανο οχοουίθα, 

8η4 {}}} ΒΘ μᾶνϑ ρογίοσιηϑα, ὑδ8ο ἱηὐθηΐβ οὗ ἢΐ8 Ὠϑαγῦ : 

ἴῃ ὑῃο ᾿αὐΐοσ ἀδὺβ γὸ 8}}4}1} υπάογβίδῃηα 10. 

5.1.0. υῃάδοσ ν ΘΥΘ διὰ οδῖθ (ὅϑῃ. χν!ὶ. 18, Ηοκ. νὶἱ. 2); οἵ. 
Ῥβ. οἱἱ. 28. 

Ὁ 1.6. ῃο ἔογϑίζηοσ Μ]}] γτὰὶ]θ ονὸσ ὑδϑχα : ὑδον 11} 0 υπάορ ὑπ 
Ευ}6 οὗ 8 παύλνϑ ῥγίποο. Οἱ. Ὀουϊ. χνὶἱΐ. 16. 

5.11.9. ὑποὶγ ἔαθυγθ πδῦλνθ συ]οῦ Μ᾿ }}} μᾶνὸ ὑπο τἰμῦ οὗ δοοϑδβ ὕο 
ὑῃθ9 αἰύδσγ, δηὰ ϑηΐον ῥγίθβο  ν ῥτγίν:θρθθ;; οοϊὰρ. ὑπ βϑπθ ὕὑνγο 
νΟΓΡΒ ἴῃ Νύχτα. χνὶ. ὅ ; ἴωον. χχὶ. 21, 23 ; Εἰζοῖϊς. χὶὶν. 13. 

ἀ ἩδρΌ. δλαιξδθ, ροπδ διιγοίψ [οΥ 5 δδαγέ (οουγαρθ); 1.6. ο [88 
ΘΝῸΣ συδγαιύθοα ὅο Ὠἰπηδοὶὲ ὑδθ οουγᾶρθ ὕο ἀο ἐδιὶ8 οὗ δὶθ ονγὰι 
ΒοΟΟΣΩ͂, υπϑαυϊποτίσοα Ὀν τὴὸ 7 ΟἿ. Εδβῦ. νἱΐ. ὅ (1. “ τολοϑὲ ἧδαγί 
[οουγδρ9) λα πιο ἕηι ὕο ἀο 8ο᾽ ). 

“ Ψυ. 23, 24 δ7΄ὁ θϑεὶν ἰάθη ῦὶοδὶ υὶ ἢ χα. 19, 20. 



ΓΟΗΑΡΤΕΝ5 ΧΧΧ. 21:--ΧΧΧ]Ὶ. 4 τᾶ3 

(2) Οπδρ. χχχὶ. 

Α γγοπιῖδο οἱ γοδίογαζιοη ἴο ἦα 1 δγαοίτίο8 οἱ ἐΐ6 πογίδογη, 
δίησάοπι. Τὖδς γργορἤεοῳ οἱ ἐδ6 Νεῖιυ Οουεπαηί. 

Τῆς ἰογγίίοτῳ οἱ Ερδτγαῖηι ἰο δὲ ασαΐηπ τε-ροορίο απά 
οιὐτυαξοά. 

ΧΧΧΙ. ταῦ ὑμαὺ ὑΐπλθ, βαϊ ἢ Ὑδθνθα, 1 ψ}}} Ὀθ 8 

Οοα υῃΐο 411 ὑμθ ἔδυ) θθβ οὗ [βγϑθ], δῃα ὑμον 88}8}} 

ὈῸ ἴο πὸ 8 ῬΘΟρΙθ. 2 Τῆυβ βαιύ Ὑδῆνοι : ΤῺΘ 

ῬΘΟΡΙΘ ψὨΙΟῈ βυγνινοα ὑπμ0 βυγογα ἤδη ἔουηα ζτδοθ 

ἴῃ 086 τ ΘΙΓΏΘΒΒ :5 1 ψ1}} ρο ὑμδῦ 1 τῆδυ οαῦβο [8Γ86] 

ἰο τοϑύ. 38.“ΕἼοΏ δίδυν δύῃ Ὑδῆνθῃ δρρϑαγϑᾶ 

υηΐο 116,5 (Βα ηρ,) “ΑΠπα τ ονουϊδϑύϊης ἰονθ 

Ὦδνο [1 Ἰογοα ὑμθὸ: ὑμοσγϑίοσθ ἀγαῦγ  ὕμοθ τὶ 

Εἰμάποββ.᾽"  “Αγραΐῃ Μ{ΠπΠ1 Ρυ14 ἰῃθ0, δῃά ὑμποὺ 

Βδδ!ὺ 6 θυύ, Ο νἱγρίῃ οὗ Ιβγϑοὶ: δρϑΐίη βῃδ!ὺ ὑβοὺ 

δογῃ ὕμοθ τῖῦῃ ΠΥ ὑἰπι ὈΓ6 18,8 δα σὸ ἔοσγί ἴῃ ὑῃθ 

5 ΤῊΘ “ τ] άθγηθθα ᾿ 18 ἤοΓΘ Ηρ. οὗ Π0 ἰδῃὰ οὗ οχὶϊο: διηὰ ὑῃθ 
Τοϑϑηϊης ἰ8 ὑπαῦ βυοῦ οὗ ὑπο Ἰοπρ-Θχ θα Ιβτϑο] θ8 86 ἢανθ ϑϑοδρϑά 
ἀοπίγυοίίζοη ν1}}} πὸνν πὰ ἔανουγ ἔγοση ὙδηνΘἢ ἰπ ὑῃοὶν ὈδΏ Βἢ- 
τηϑηῦ. ᾿ ΤΏ6 ρϑδὺ ἔϑωβϑο, " δύῃ ᾿ἰουπᾶ,᾽ ἱβ ὕπ6 “ ὑγορῃοῖίίο ᾿᾽ ρϑδῦ, 
ὑῃο ργορῇῃοῦ νἱονσίης ὑῃθ ἔυθυγθ 886 δοοοιλρ] δηθα, δηα ἀθβοσι ἱησ 
ἐῦ δοοογαϊηρν. 

Ὁ 1.60. ἔγομλ Ζίοη--- 9 ῥΘοΟρὶθ Ὀοίπρ βυρροθοὰ ο Ὀθ ἱῃ ὑδθ 
Ἰαπὰ οὗ ὑποὶγ ὀχ ϊϑ. 

5 1.“ τὴϑ᾿᾽ ἰβ σἰμῦ, ὑΠῃ9 ῬΘΟΡΪΘ ἰῃ οχὶϊθ πηυδὺ Ὀ6 Ββιιρροθϑθα ὕο 
ὈθῸ δυάδάθη!ν ἰηὐγοαυοθα 88 βρϑαϊκϊηρς ἴῃ ὕΠ18 νογσθθ. Βυΐ ὕπο ϑδϑρῇ. 
[88 ὠπίο ἦήηι (γ ἴοτ ν0), 1.9. απο Ιαγϑϑὶ, ψὨ ἢ 18. νΟΓῪ ΡοΟΒαίΪῪ 
τὶν. ΤῈ νϑγθθ Ὑ}ὶ1}1 ὕΠθ πὸ ἰοηχος ὈΘ ἰῃ ἱῃνοσύθα Θοσπλθ8. 

4 Οἔε, λαπά-ἀγωριδ, ἰ.6. 8 τίπα οὗ ᾿οοά οΟΥ πλοῦϑὶ, οονογοὰ νυν ἢ 

8 ὑἰχμον ἄγαν εἰκίη, πο] ἃ ἃρ ἱῃ οὔθ πδηά, διὰ βύγιοϊς ὈνῪ 9 



τ84 ΤΕΕΕΜΙΑΗ 

ἄδποοβ οὗ ὕβοπι ὑμβαὺ τῇδ κο τ σγ. ὅ Αρϑίη βδαὶῦ 

ὑμῃοὺ ρμἷδηῦ ὙἹΠΟΥΘΙΒ ροὸὴ δ τηουῃίδὶηβ οὗ 

βδιλδτία : ὑδο ρ]δῃύθιβ 888}} ρ᾽δηῦ, δῃὰ ϑηογδ ὑδθ 

ἔσαϊξ ὑβοσθοῦ. 5 ΕῸΣ ὑμόσθ ιὐὐἱἶ θ6 ἃ ἀδὺ θη ὑδθ 

(υἱποναγά-) Κϑϑρϑῖθν ἰῃ ὑπο πἰρσῃ]απβ οὗ ΕἸΡΕγαΐὶπὶ 

Β..411] οΟΥΥ, ᾿ΑΥΒ6 γ9, δῃά Ἰϑὺ ὺ8 2οὸ ὕρ ἴο Ζίοῃ υπΐο 

ὙΔΌνΘὮ οὐῦ αοα.᾽ 

Βρῆναϊηι8 ἤαρρύ τείμιγη, [γοηι οαῖΐο. 

1 ἘῸΡ ὑδὺβ Βαϊ Ὑδανο : Βὶηρ ουὖοὖ νι οἰδα- 

ΠΘΒ5 ἴοῦ δοοῦ, δῃᾷ ΟΥΥ δἰουᾶ δὖ ὑπὸ μοδα οὗ ὑμθ 

δύ ΟΙΒ :2 Ρυ 18} γο, ὑγδῖβο γϑ, δῃὰ βϑυ, “ Ὑδῆνϑθῃ 

Βα βανϑά ᾿ηἷβ Ῥϑορίθ, ὑο τουχηδηῦ οὗ [8Γ86].᾿ 

βηροτβ οὗ ἐδο οὗμοσ. Οἷ., ἰῃ οοῃηοχίοῃ τ ἢ ἄδπορβ, Εἰχ. χν. 20᾽ 
Φυά. χὶ. 84. 

5 ΗΘΌ. ἐγεαὲ αϑ οοημηοη.--- 6 ταῦ ργοάυοθ οὗ ἔγυϊυ-ὕγϑοθ Ὀϑίης 
τορασζαϑα 88 βϑδοζϑά, δηὰ ποῦ υβοὰ ἔοσς ἔοοὰ (8090 ἴωον. χίχ. 28-- 25). 
ΤΏ Βϑζὴθ Ἰνοσὰ 15 υϑοᾶ ἰῃ [89 ΒΑΙΏῚΘ 9ΘΏ86 ἱπ Ὠουῦΐῦ. χχ. 6, χχν!!. 30. 
ΟΣ, ΣΏΟΥΘ ΖΘΏΘΓΑΙΪΥ, (ογοδαγα-) κοορογθ. ϑοὮ βοθσωβ ἤο ὈῸ ἢ 9 

ΟἿΪΥ ἰορχιυἱγαδῦθ σϑηάοσίης οὗ ὮΝ : θ00 Φοὸ"Ὁ χχνῖϊ. 18 (88 ὃ 
Ῥοοίῃ σοῦ [9 ζδορεῦ τοδκοίῃ ᾽); δὰ οἴ. [86. χχνὶ!. 38, Ρτγον. 
ΧΧΥ]. 18. ὅο 2 Είηρβ ΧΥ]. 9 ἜΧΥ. 8. (ὑπὸ “ ζεορονδ᾽ ὕονοσ ᾽). 
ἜΝ ἰ8 ἰο Κορ : ἰῦ ἀοσθβ ποὺ τχϑϑῃ ἴο “ ναύος ̓  ἴῃ ὑπ 9086 οὗ ἐὸ 
ἰοοΐ ουΐ, Ὀυὺ ΟὨΪΥ ἴο “ αύοϑῃ ᾿᾽ ἴῃ ὑδθ 80:86 οὗ ἐο φμαγά. 

ο ΑἸΑδεΐς ὑμαὺ [9 ΒοΠίδτη Ὀθύνθθῃ ὑπο Νογύμοση δα βδουΐθογῃ 
Ἰκιηράοτζηβ 18 ϑῃᾶθϑα. 

ἃ 16. ἔογουγχοδὺῦ διῃοηρ ὑπο ᾿ἰρογαῦύθα ηἡδίύλουθ. Οὗ, ,ογ ἐδδ 
οἾἶνε! οἱ ἐδ6 πιαϊξίοτιϑ (ἰ.6. ἔοτ [6γ86] ἐύβοὶῖ ; οἵ, Ατὰ. νὶ. 1). Οτ, ρϑσ' 
ΠδΡΒ, ἢ ἃ βχῦ οἤδηρο, τὸ βῃου]ὰ τοϑὰ, αὐ ἐδ ἐο» οἱ ἐδεπιουη- 
ἐαύγιδ (οἷ. 188. ΧΙ. 11, δηὰ Ὀοϊον, υ. 12α). 

5 Κδο ϑορὺ. Ταγσχῷ. Τὰ Ηρ. ὑοχὺ [δβ, δαῦθ ἐδν ρεοορῖθ.0 ἘΒαυϊ 
[86 νΘΓβῸ 18 θνϊἀϑεῦ ᾿ηὐθηἀοα 88 ἃ ὑμδηϊκορίνίηρ ἔος ὑπ ἀθ]ῖνοσ- 
800 σοσοηυρίί δ᾽ εα (εἴ. 188. χ]ν !. 206). 



ΓΗΑΡΤΕΚ ΧΧΧΙ. 5-13 τᾶς 

8 ΒΟΒΟΙά, 1 δὰ Ὀυηρσίηρ ὑδθπὶλ ἔτοτὰ ὑμθ ποὺ 

ΘΟ ΥΤΥ, δηα 1 νψ1}} σαύμος ὑμοπὰ ἔσομαι ὑ89 υὐῤθοτηηοθῦ 

ΘΟΓΏΘΙΒ οὗ ὕπο οαγύϊι, διηγοπρ ὕμοια ὑἢ6 ὈΠπ4 δηα ὑπθ 

Ιαγηθ, ὑμῃθ σψοσϑη τι ΟὨ]]ἃ δηα ΒοΡ ὑμδὺ ὑσανδιϑὺῃ 

τ ΟΠ] ἐορούῦμοῦ : 8ἃ σγθδῦ ΘΟΙΡΘΩΥ 88141}1} ὑδον 

γούσσηι ΕἰΠ0Ρ. 3 ΤΉΏΘΥ 8118}} οοηθ τὶ τοορίην, 

δα τι Βυρρ]οδύίϊοηβ Μ|1 1 Ἰοδα ἔβϑοῖὶ : 1 ψ1}} 

Ὀσίηρ ὕθθηι υπΐο βύσθϑπηβ οὗ νγαῦθσ," 'ῃ δὴ θυθῇ ΨΥ 

ὙΟΓΘΙἢ ὑΠῸΥ 8881] ποὺ βύυμ ]9 : ἔογ 1 δὶ ὈΘΟΟΠῚΘ 

(αζαὶπ) ἃ δύμον ὕο Ιβϑγδϑὶ, δῃαὰ ΕἸΡῃγαίμ 18. τὴν βγδϑύ- 

Βοτῃ. 

10 ΗΘΑΡ δ9 ψοσζὰ οἵ Ὑδῆνοι, Ο γὸ παύΐοῃθ, δηὰ 

αἀθοΐασθ 1ὑ 'ἰῃ (86 18168 δίδνῪ οἱ ; δῃά βδᾶὺ, Ηθ ὑδδαύ 

βοδύίογθα βγ8θ] ν1}} χαῦμογ εἷπι, δῃα Κϑθρ ἢΐπι, 88 

ὃ. ΒΒΟΡΒοσα ἀοὐϊῃ 18 Προ. 11 ΕῸΣ Ὑδῆνοι μδύἢ 

ΤΑΠΒΟΙΩΘα «“9}6000, δηα τοαθρηηθα πη ἔσοσλ ὑῃθ δηάᾶ 

οὗ δῖπι ὑμαὺ νγδβ ΒΕΓΟΏΡΘΓ {88ὴ 86. 13 Απὰ {δον 

8881} οὐ δηά σίηρ ουὖὐ ὑπο ἸοΥ 1 ὕπο ποὶχμύ οὗ 

Ζίοη, δῃὰ ἤονν ὑορούμοσ αηὔο ὑμ6 θουπίγ οὗ ὙΔΌΤΘΕ, 

ἴο {86 οοτῃ, δηά ἴο {π6 πχυδί," δηά ἴο ὑπὸ ἔγϑβῃ οἱ, 

δηα ἰο {89 γουηρ οὗ ὑῃ6 βοοῖκ δηὰ οἵ {89 Βοσὰ : δῃά 

ΠΟ ῚΡ ΒΟ] 818}} 6 88 ἃ ναύθγθα σαγάθῃ ; δῃηα {867 

88.811} πού ΡῬΐπθὴ ΔΗΥ͂ ΤΟΓῸ δὖ 811. 158 ΤΏΘΙ 8}}4}} [89 

5 Οἵ 188. χ]ῖχ. 106. 
Ὁ 566 06 ποῦθ ἴῃ ὑῃο τυτῖύθτ᾿ Β οοῖ απ Ατηοϑ8, Ὁ. 19 ἴ. 
5 Κ΄'ιἮ ὁ ἴον. χχνὶ. 16 (ΗΕ. “στρδῖσο ὑπο θοὺ ἴο ρέημο ατοαν ᾽), 

Ὀϑαΐ. χχυὶ. 6ὅ (ΕΥ̓͂. ' ρίπέηρ οὗ βου] ᾽), Ῥβ. Ιχχχν). 9 (΄ ναδίου ἢ 
ΔΊΟΥ ᾽). 



1δ6 ΤΕΚΕΜΙΑΗ 

νἱγρίη τγϑ]οΐοθ ἴῃ Π6 ἄδηοθ, δῃὰ ὑπ γουπῃρ πθη δηᾶ 

0Π6 οἱα ὑορούμοῦ ; δῃα 1 ν1}} ὑσσῃ ὑπο τπουτηΐην 

ἱηΐο ἴον, δῃηὰ 11 οοτηξοσύ ὑμθηι, δηα σταδῖκθ ὑβθιὰ 

ΓΟ]οἷοθ ἔσομι ὑπο ῖγ Βοτοῦγ. 16 Απα 1 ψ1}} βαὐϊύθῦυ 

086 Βοὺ!}Ρ οὗ ὑ86 ῥγίϑδβὺβ υγυῦ ἔαύηθβθβ, ἢ δῃα ΠΥ ῬΘΟΡΪΘ 

81.411} ὈῸ βαύβθοα τὰ τὰν Ὀουπύγ, βαὶ ἢ Ὑ ΔΗ ΘὮ. 

ΤἼῆς γγοροΐ ἤδαγϑ ἴη ἱπιασίπαίίοη, Παολοῖ, ἐδ πιοί δ ογ 
οἱ οδορὴ, απὰ Βεηπ)απιΐη, δειυαϊϊ πη ἰγοπι ἤδΥ σγαῦς 
ποαῦ αηιαΐ, ἰδ οχὶΐα οἱ 6 Υ 8ο0η8.: διιὶ γαδιυροΐ, 

δί48 ἦεν δίαψ ἦδγ φγίοί ; ἰΐογο ἐδ διε ἤορο 
ἰοὺ ἤν 8οη8᾽ τοί. 

165 ΤΉυΒ δα} Ὑδῆσνοῃ : Α γψόοῖοθ ἰ8 Ὠοδσα ἰῃ 

Βδιλδ,5 Ἰαηθηὐ δα ίοη, δηᾶα ὈἱοΣ τοορίηρ, Βϑοοὶ 

5 Ηοδα ρμοσῆδρβ, τὶν ϑορύ. (ἔοσς " ὑοχοῦμογ᾽), σὰ ἀἰϊδοτεθηῦ 
νονο]-Ῥοϊμίθ ΟὨΪΥ, δλαϊ δὲ σίαά. 

Ὁ Ταῦ. δαϊωγαίε, ἴβα. ν. 10 (τῦθτθ " τψαύθγου ἢ ̓ 18 ποὺ αυϊθ 
βίσοῃς ϑῃουμρῇ ; οὗ. υ. 12 ΘΌονθ, Ῥγοροῦὶν ἃ ϑαξιιγαίοα οΥἵ ἐπδογοιρλῖν 
γποἱδίογιοα σα 6), οἔύθη υϑοὰ ἢσ. ἔος ΜῈ μιν : 6... 188. χ . 24, 
1,δτγὰ. ἰιὶ. 16 (ΒΥ͂. “ βαἰϑα ᾽), Ῥε. χχχνὶ. 8 ('" δρυμάδηθν βαϑαῆοὰ ᾽). 

5 1.0. ὑῃο σρρεΐέξε,---ἴο “ Βοὺ] ᾿ Ὀοίηρς νοοὰ ὈΓν ὑπο Ηοῦτγονσα 
88 ὑῃο ϑθοϑῦ οὗ ἀθεβίγο, δῃὰ ἴω ῥαχγίϊουϊασς οὗ αρρείϊέο : οἵ. Νυμλ. 
χὶ. 0, ΜΙο. νἱὶ. 1, Ῥ8. ον!ϊ. 18, 9οὉ χχχιυῖϊ. 20, Ῥσον. χχὶϊϊ. 2 (ἡ θ ΓῸ 

“8 Ιη8 αίνϑῃ ὕο δρρούϊίθ ἱβ 11ῦ. ὦ Ῥοδϑϑεδϑοὸῦ οἱ δοιιῖ), χχνὶϊ. 7; 
διὰ 8660 ἔυγύῦπογ Π9 τσὶ θ᾽ Β Ῥαγαϊεῖ οαΐέεν, ἡ. 4θ0. 

ἅ Οἔε, γἱοΐδηεδο. (Νοῦ ὑπ ὑδυ8] ψοσὰ ἴοσγ ῥαξ ; Ὀυΐ οὔξϑη υϑοὰ 
ἢ. οὗ το παύἐβέδοθίου : 8600 188. ἵν. 2 ὁπ, ῬΒ. χχχνΐ. 8; δηά οἵ. 

16 οοστιδὺθ νοῦ ἰῃ Ῥσον. χὶ. 2, χὶϊἹ. 4, χν. 80, χχν. 26). 

“ Ἀδιηδὴ τγϑϑβ ἔνθ τωἱο8 πογίῃ οὗ ογυβαίθοσαθα. Βδοῦθ1᾽ 5 ζγδνθ 
(809 1 ὅδ. χ. 2, 3) γὰδ ου ὑπο πούίῃῃ Ὀογάογ οὗ Βοη)απίη, ποὺ 
ἔδς ἴγοτα Βούμοὶ {το ττὰ8 ὕϑῃ τλὶθ8 που οὗ Φογυβδίθσῃ), δηά, 

ἴο ᾿υάψο ἔγοτα ὑπο ργχϑϑοηῦ Ῥαβϑδαρθ, δὺ ἢ0 πιθοῦ αἀἰβύβῃμοθ ἔγοχῃ 
Ἐδύδῇ οἱΐμος (θϑ00 Ηδδυϊηρ᾽ 2.8. 8.ν. Ἐ᾿ΑσΒΕΙ)). 
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ὙΘΟΡΙΠρ ἴου ΠῸΡ ΟὨΣ]αγθ ; 886 τοέυβοίῃ ὕο Ὀ6 οοπι- 

ἔογίθα ἴοὺγ ΠΟΥ ΟὨΠ]Πάσθη, Ὀθοδῦβθ ὑπμθ 816 ποῦ. 

16 ΤΏυΒ βαϊῃ Ὑδθνϑῃ: οίταϊηῃ ὑῃν σνοΐοθ ἔγοιι 

ΘΘΡί Πρ, 84 ὑΠ]1})6 ΟΥΘΒ ἴτῸΠ| ὕθδιβ: ἴοσ ὕμοιθ (8 ἃ 

ΓΟ ἔοῦ (ἢν σψόσκ, Βαϊ Ὑδθνθῃ ; δηα ὑμον 

Β8411 τούυσῃ ἔγομι ὑμὸ ἰαπα οὗ 89 ϑῆθιηνγ. 17 πὰ 

ὕΠογ0 9 ΒορΘ ἴοῦ ᾧὑῃγ ἰαὐΐοσ οπῃάᾶ, βαϊνῃ ὙΔΏΜΘΆ ; 

δηα ΓὮγ ΟὨΠ]αγθη 5884}1} τούασῃ ἴο ὑμϑὶῦ οὔσῃ ὈΟΓΑΘΓ. 

Τὴς σγοιπά οἱ ἐδῖ8 ἦορε 186 Ερἧταϊηι᾽δ ροπίοηοο, 
εὐὐλλοῖ οπαδίο8 γαδιυοῖ, ἰο ιυοΐϊοοηινο ἢ 18 

γγοάίσαΐ λοηια ιυυϑῇ, αὐεοίϊοη. 

181 ἢδνθ βΒύγοὶν μοασγὰ ΕΡγαΐτὰ Ὀοιηοδηΐϊηρ ἰπη- 

Βοὶἔ, (δπα βαγίηρ,) “Του αδύ οογτϑοίθα πο, δὰ 1 

Ιοὺ τγβοὶ δ Ὸ οοτγγθοίθα, 88 ἃ οδὶὲ υηὐγαϊπϑα 5. 0 

Ὀσηρ πὸ ὕδόκ," ὑμαῦ 1 ἸΏΔΥῪ τούσσῃ (ὕο 866) ; ἔογ 

ἔμβου ατῦ Ὑδῆνοι Ὧν αοα. 19 ΕῸΣ δνος ὑμδαῦ 1 

ὑσγηθα (ἔτοὰ ὑ8660),. 1 ἢᾶνο γορϑῃίθα ; δηᾶ δἵίου 

ὑμᾶῦ 1 γῶϑ Ὀτουριῦ ο Κηομνίοαμο, 1 δνὸ δια  ὑθῃ 

ὌΡΟΠ ΠΥ {πὶρὴ :4 1 δὴῃὴ Ρυῦ ἴο Βῆδηιλθ, γϑᾶ, θυθῃ 

. ΏΪΟΙ [88 ὕο Ὀ0 ἰδυρῃῦ Ὁ ρυπίδηταθηῦ ὕο ψοσὶς δα ΘΓ 
[Π9 γοῖϑθ. 

Ὁ 1,0. ἔθ κθ σϑ Ὀδοὶς (χν. 18), 1"|κθ ἃ ὑσοάϊμαὶ νυῦ γτοροηῃϊδηῦ ΒΟΏ. 
Οε 7ὋπΠ0 ψοσὰβ σαν ῬὸῸ τοπάοσγϑά, Ο ἐμεγη ηιδ, απὰ 1 υυἱἷτ᾽ ἐμγη, (ἸῺ 

ῬΘεηἰΐθηοθ9) : Ὀυύ υ. 19 Βοϑὴβ ὅο βῃῇον ὑπαῦ ΕἸ ΡΗτγαίΐτω 18 ρἱοῦυγϑα 
88 αἰγοαν Ῥουϊιθεηῦ, αὖ ὑῃ9 ὑΐτηθ ἤθη ἮΘ 18 Γργοθϑη θα 88 βρϑακίης 
ὑπ080 ψΟσαβ. 

9 ἘὸΣ {Π0 ὕνο ορροαὶΐθ βθθ:868 οὗ “ἴυγῃ ᾽ ἴῃ ὑπ9 βϑηθ οοπθχῦ, 
οὗ. 11. 12, 14, 22, νἱῖϊ. 4. 

4.Α ρφοβίυχο οὗ στίοί, Εἰζοὶς. χχὶ. 12. 



τ88 ΤΕΒΕΜΙΑΗ 

οοηξουπάοα, Ὀθοδῦβο 1 ἀο ῬθΔῚ 86 ΓΘρσΌδΟΙ οὗ τὰν 

γουΐῃ.᾽ 3018 ἘΡΉΓΑΪ τ ΤΩ ἋαΘΑΓ Βοὴ ἢ ἷἰβ Β6 8 

αἀοΠρΐβομηθ οὨἹ]α ὃ ὑμαῦ 88 οὔϑῃ 88 1 βροδκ δρδίηβὺ 

Ὠΐπι, 1 ἀο ΘΑΓΠΟΒΟΪΥ ΤΘΙΘΙ ΟΡ ᾿ἷπὰ 80}}} ἢ ὑμογϑίογθ 

ΠΥ͂ ὈΟΥ͂ΟΪΒ ὙΘΑΤΏΣ ἴὉΓ πὶ; ὙΠ] ΒΌΓΟΙΥ ἢδνθ 

ΟΟΙΡΑΒβΙοη ὍΡΟΙ ἷπι, βαι ἢ ὙδανΘὮ. 

εέ οὐ Ερήγαῖηι, ἔζη, δοίδῖη ἤογϑοῖβ οἱ ἢ 
7οιγητον δοπιεισαγάϑ. 

31 δοῦ ὕ 690 ὉΡ ὙγΑυ ΤΉ ΑΓΒ, 8 Κὸ ὑδθ0 ρσαΐϊάθ ροβίβ :; 

βού ὑπ μθαγύὺ ἑονγαγὰ ὑμο μἰρῆναν, ουθῃ ὑ89 ψΑΥ 

Ὀγ σοι ὑμου νγοηὐοϑῦ : σούυση, Ο νἱγρίη οὗ ΙΒγϑο], 

Γούσση ὕο ὕμοϑθο ὑδν οἰϊίθβ. 33 ον Ἰἰοηρ σιῦ μου 

ο ΗΙΌΒΟΓ δηα δι μον, Ο ὕμου Ὀδοϊκύυγηϊης ἀδυρῃ- 

ἴο ἢ ἴος Ὑδῆνοι δα ογοαΐθα ἃ πον ὑξίηρ ἰῃ [10 

οδσίδ, Α ψουηδη 88}}8]1] ΘΟ ρ888 8 τηδῃ. 

86 Οἵ. 168. [χὶϊϊ. 16 (ΕΗΥ..). 
Το. ἔσσῃ ἐν ὑπουρηία ὕο ὑῃ9 γῶν ὈΥ τοι μου ᾿τϑηῦθσϑῦ 

ἰηῦο οχίϊθ, ὑμαῦ ἔποὺ τηανγοϑῦ ποῦ Γτχΐπα ἢν ΔΎ Ὀδοῖς. 
9 ΨΊΖ. ἴῃ ᾿μοαϊ αύίζοῃ δηα υποορνξαϊηῦν. 

ἃ Τ0., ΓΟ ΌΪν, [ἢ ὑῆο πον ἔαΐυτο (186. ΧΙ. 19, χ]νιϊ. 6, 7, 
Ιχν. 17) τ Ὡοἢ ὙΠ 18 ρυχροκίης ἴο ογϑαῦθ ἱῃ ὕηθ ϑασγίῃ, ὑῃ9 
τγοσάδη, ἱπδύθδα οὗ Ὠοϊάϊηρ δἱοοῦ δπὰ τγαϊδίηρ ὕο ὈΘ βουρῃὺ ὈΓΥ 
ὑπο τηϑῃ (ὑυρ γί ὙΔΏνΘἢ), Μ}1}} αὐδοούλομ οὶ Υ οἰϊηρσ τουμὰ ἢοΣ 
ἀϊνίῃο Βυβρδηά (Ηοβ. ἱὶ. 16; 188. Ἰἰν. δ, 6): ψὮγ, ὕμοῃ, βῃουϊὰ 

ΕΡὨγαίγα, ὕπο “ νἱγαΐῃ οὗ 18Γ890],᾽ ἀοΐοῦ ἕο γἱ᾽ οὶ ἤϑγθοὶὲ ὕο (ἢ 
Ὀϊνίῃθ ρΌγροθο ἢ Εἰτγαϊά, Ὀυῆπι, δα Οὐγη1}}, μουσονογ, τι 8 

ΨΟΓΥ Βἰσἢῦ οἤδαρθ ἰῃ ὑμο ὑοχῦ, γοδὰ, δλαΐϊ δα ἐιγηοα πο α πιαη : 

ὑοτθ τ} 6 πὸ τηοτθ Ὡθϑὰ ἔοσ ὕΠ9 “ νἱγρίῃ ᾿ οὗ Ιαγϑϑ] ὕο Ὀθ ὑἰτηϊα 
ΟΥ διοβιίδίθ: ἔγαι τοσηδη ὑμαῦ 89 18, 8ὴ0 τ }}} Ὀ6 τψτομάονί! ν 
ϑηάονοα Ὀν ΔΆ τὶν (86 εὐσϑησίῃ δῃα οοῦυσαρο οὗ 8 τδῃ. 
ὅθ9 ἔυσποσ ὑἢθ ποθ δὖ ὕπο ϑῃὰ οὗ ὑπθ νοϊυτηθ. 
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΄ωάδαΐ, αἶδϑο, ιοἱἷϊ δὲ γοδίογοα, αϑ ιυοῖ α8 Ερλτγαΐηι. 

38 ΤΉ Βα: 0} ὙΔανΘἢ οὗ Ὠοδίβ, ὑμο αοὐ οἵ 5189] : 

Υοῦ δρδὶη 88}}8}} ὕ89 0 80 ὑ}ι}]8 ΒΡΘΘΟΙ ἰη ὑμο ἰαπά οὗ 

Ζυάδῃ δηᾶ ἴῃ ὑδθ οἱύΐοβ ὑμβογϑθοῖ, ἤθη  8}}8]}} 1 

ὑ8ο Ὁ οἀρὑϊνῦγ, ὁ ὙΔΆνΘ 1688 ὑμθο, Ο μερὶ αύϊοη" 

οὗ τἱρῃύθουθμοδθβ,Ὁ Ὁ ΒΟΙΥ πτιουηῃίδϊη ! Ὁ 3. Απηά 

7068} δηα 41] ὑΠ6 οἰζ1658 ὑμβογϑοίά 5}}8}} ἄνγϑὶ] ὑμοσϑὶη 

ἰορϑῦμοσ ; 8δβ. Βυθβρδπάχηθη, δηα ὑδμον ὑμδαὺ τονθ 

δουῦ ψιῖΐὰ Ηοοκβ.9 356 ΕὟΡ 1 δᾶνθ βαὐϊδίϑαἑ. {9 

ὍΘΔΓΥ δου], δηα ΘΥΘΙῪ Ρἱπίηρξ ΒΟ] ἢδνο 1 ΣΟΡΙ ΘΒΗΘα, 

36 Τύρου (}18 1 δινακοα, δη6 ὈΘΒ6]α ; δηα τὴν β]θθρὴ 

γ8 βυοοῦ υηΐο Π|6. 

5" Μοτθ οχϑοῖϊυ, δοηιεϑέοαά (2 βδη. νἹ]. 8, οτ. χ. 2ὅ, χχιϊ. 3). 
υϑοὰ Ῥοθύϊοδν ἰῇ ἃ ΤΏΟΙΘ ζΘΏΘΓΩΙ 9086 (εἶ. Εχοά. χν. 183, δἀπὰ 
οὗ ὙΔΉνΘΗ, οἢ. 1. 7). 

» ΤΏῸ ἱπῃαθι δηΐβ οὗ ὑπ γοβίογϑα “ϑγυβα θη δγΘ ῥἱούυγοα 80 
ἱηνοθίθα σῦ ἰάθαὶ ρῥογίϑουζοηβ: οὗ. 86. ἱ. 20, χχχιΐϊ. 1, 16., 
Ἱχί. 8. 

9 ΤῺ οἱοθ οὗ Φυάδῃ δηὰ ὑδθ ὕϑθσῃ]θ Ὀϑίηρ γϑΌυἑ]ῦ, ΡΣ] στ 8 ΟΥ 
οὐποσβ νἱ αἰ υἱηρσ ὑπο οδρὶΐδὶ νὉ1}} ὑῆυβ χτοοῦ Φογυβδίθστα δηὰ Ζίοῃ. 

4 Το, ἐποὶν ἱπμαδὶδηΐίθ. ΟἿ. βἰ γα ]ασὶν χὶ. 12, χχνὶ. 2. 
9 ΤΊΏοσο τζϑῃ οὗ Ψυάδῇ ν1}} ἔῆϑθῃ Ὀ6 80] ὕο 61}} ὑποὶρ Ἰαπάὰ, δά 

τῆονϑο δρουὺ σῇ ὑῃοὶν βοοῖτα, υμτηοϊοαῖθα. ΟἿ. [88. χχχ. 23. 

4 8566 ου συ. 14. 
ς Οἴου. 12. 
Β1.6. [Π6 ἀγϑϑιω, οὔ σονοσίϑ, ἰη σῇ ϊοἢ ὑπὸ Ὀγθοθάϊης ὮΘΡΡΟΥ 

Ῥτοβρϑοῖβ δᾶ οοῦηὸ Ὀοΐοσθ Ὠἰΐτω. 
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γαλιυσοῖ υοἱἷί, ἰζδη, δ6 τυαξοδ ἷ οὐον Η ἴδ τοδίογοα Ῥεορῖε 
απαὰ υυἱῖϊ 80 ἰγαπδίογηι ἐδ6 οοπϑδίμι τοι, οἱ ϑοοϊεῖν 
ἐμαΐ, ιυξεγοαϑ ποιῦ ἰδ οὐλϊάγεη, 8716 [ΟΥ̓ ἐδοῖν 

ἰαἰδιογδ᾽ δῖπ8, ἰδθη, ἰΐ6 δίογ σοη βοηθῆ 68 
οἱ 8ῖη, υυἱῖξ δ6 οοη πο ἰο ἰδδ δἰ ΠΥ. 

ὶ 3 ΒοΒοΙά, ὑπὸ ἀδγβ δῖ οοῃηηρ, Βαϊ ὙΔΕνΘὮ, 

{μα 1 ψῈῈ θοὸν ὑπ Βουβθ οὗ [βγϑθὶ δῃᾶ ὑμθ βοῦβθ 

οὗ Φυάδῃῃ υῖῦ 86 βΒοϑα οὗ πηϑῃ, δηα τὶ ὑπθ βοοα 

οὗ θοδϑῦὺ. 38 Απηά Ὁ 5}.4}} οογθ ὕο ρ838, ὑμδὺ {1 88 

Ι αν Ὀθθη γα κοῦ] ΟΥ̓ΘΣ ὑβθλ, ὕο ῥΙυοκ ὕρ, δῃηὰ 

ἴο Ὀγοδκ ἄονη, δια ἴο ΡῈ} ἀονγ, δηα ἰο αοβίσου, 

δῃα ἰο Αῇή]οῦὺ : 80 Ψ1]1 ὈῸ6 ψακοίι}! οὐϑὸῦ ὑμϑπλ, ἴο 

Ὀυ}4, δηα ἰο ρμ]δηῦ, βαϊῦι Ὑδῆνοῃ. 393 1η ὑμοδθθ 

ἀαγβ ὑμθν 8}}8}1 βὰν ΠῸ τοτο, “ΤΏΘ ἔδύβοιβ ἢδνθ 

Θδύθῃ ὕὉΠΠΡΘ ζταΡΟΒ, δηα 86 οἸ]ἀγθ Β ὑθοῦμ ΓΘ 

βού οἡ οᾶρϑ.᾽ 39 Βυὺ ΘΥΘΓΥ ΟΠΘ 888]] α͵6 ἔοῦ ᾿ιἷβ οσσῃ 

ἰηἰαυθίν : ΘΥΘΙῪ πδη ὑμαὺ ϑαύθίβ. ὑ86 ὉΠΥρΡΘ ζΤΆΡΘΒ, 

ἢ8 ὑθούδῃ 8}8}} Ὀθ6 βοῦ οἡ θᾶζο. 

Τὴθς γγορῆθοψ οἱ ἰδ6 Νεῖὺ Οονεπαηΐξ. 

]Ἰογαοῖ, ἐπ δα ἰάοαὶ ψιΐιιγε, ἐδ ἰοὸ δε γιιϊοά, ποὶ ὃν α 

ϑυϑίοηι οἱ οὐϑεγυαησεϑ ἱηιροϑοά ἰγοηι ευὐξῥοιιξ, 
διιί ὃν α ἴαιυ υγἱήἥεη ἵπ ἰδ6 ἤεραγί, α γγίποϊρίο 

ορεγαΐζυε ἔοπι ιυϑδἔύη, ἤἰϊδησ αἷ υδἱἱῇὦ ἰδ 
ζηποιυϊοάσε οἱ γαδισοῖ, απὰ γγοηιρίϊηρ 

αἷΐ ἰο τοεααψ απᾶ ρεγ[οοὐ οδοάίοηοε. 

1 ΒρΠ0]α, 86 ἀδὺβ ἃΓθ οομλίης, βαϊ ἢ: ὙΔΗν ΘΕ, 
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ὑμδῦ 1 τὉ}} δ Κὸ ἃ ποὺ οονοηδηὺ τί ὑ8θ Ὠουδθ οἵ 

Ι8Γ80}, δῃα σι ὑμ6 Βουβο οὗ Φυσδῃ : 33 ηοῦ δοοογά- 

ἱπρ ἴο 86 οονγοῃδηύ ὑμαὺ 1 τηδάθ τὶ ὑπο ἔδύουΒ 

ἴῃ ὑμ9 ἀδν ὑμαῦ 1 ἴοοκ ὕδβοιὰῃ ὈῪ ὕδθ Βαπα ἴο Ὀσϊηρ 

ὕδοια ουὖὖ οὗ ὑΠ6 Ἰαπά οἵ Εγρύ ; ψΕοἢ πὰ οογοηδηῦ 

ἐδεν Ὀτακο, δ μβουρῇ 1 γγὰϑ δὴ δυβοδηα υῃΐο ὑμθηι," 

Βα ἢ ὙΔΏνΘΙ : 88 υΐ (18 18. 860 οονοῃδηὺ ὑδμδαῦ 1 

Ὑ0111 δ κὸ τι ὑμ9 Βουβο οὗ [βγϑθὶ δύ ὑῃοβϑθ ἀδυβ, 

Βαὶΐἢ ὙδῆνΘΙ : 1 ψ1}} ρυῦ τὴν ἰἂνν ἰῃ ὑμοὶγ ᾿ἰηνγαγαά 

Ῥαγίβ, 8πα ὕροὴ ὑμοὶῦ οαγίβ ψ1}} 1 τυὺ7΄Ίὶϊύθ ἰῦ ; δὰ 

Ι 11 θῸ ἴο ὕθπὶ ἃ αοα, δηα ὑβοὺ 588.8}} 6 ἴο Πι|θ 

8. ῬΘΟΡΪΙΘ. ὃ. Απα ὑδο0 0 8881] ὕθϑοῃῃ! 0 ΠΟΘ ΘΥΘΙῪ 

ΙΔ ἮΪΐΒ ΠΟΙΏΌΟΙΓ, δηα ΘΥΘΙΤῪ πδηὴ ἢἷβ8 Ὀτγούμογ, 

βαυίηρ, ᾿Κῆον Ὑδῆνθι ᾽ : [οσ ὉΠΟῪ 88}8]}] 41} ζῶον 

ΙΏΘ, ἔτοτῃ ὑμο ᾿ἰοδϑὺ οὗ ὑμβοῖὰ απο ὑδ89 ρτϑαύθθὺ οὗ 

ἔμομι, βαϊδῃ Ὑδῆνοιῃ : [Ὁ 1 ψ1}} ἔογρίνο ὑδοὶγ 
ἰηἰαυ, δηα ὑπο 81} {111 1 ΣΘΙΊΘΙΘΥ ὩΟ ΤΊΟΓΘ. 

Τισο δοίθηιμ, Ῥγοηιῖϑο8 οἱ ἔδα παξίοπαὶ ρογηιαηθηοα οὐ 
]δ6γαοῖ. 

88 ΤΏ βαϊἢ ὙδηνΘα, ΒΟ ρσίνούῃ {86 βὰ ἔοῦ 

ἃ ᾿ἰσῃῦ ὃν ἀδν, δηῃα ὑδθ ογαϊηδηοθθ οὗ ὑπ πιοοη 

δη4 οὗ ὑπ βύδεβ ἔογ ἃ ᾿ἰρῃῦ ὈΥ͂ πὶρῃύ, ΒΟ. δυϊστοίῃ 

ὉΡ ὅθ Βθὰ 80 ὑμδῦ 86 σγᾶνϑβθ ὑμογϑοῦ σοὰγ (Ὑδῆνθῃ 

5 Οἵ. ἃ. 14. Βυῦ ροῦῆαρα ψὸ βδῃουϊὰ σχϑοϑᾶ, οπδηρίηρ οὔθ 
Ἰούοσ, “δηὰ 1 δπογγοαὰ ὑμοόσὰ ᾽ (8θ9 χὶν. 19, ἴον. χχνὶ. 30). 

δορί. ὅτ. δἰθὸ ΘΧργϑεβ 8 δἰ πλί αν ϑϑῆβο, ἀσγοραγάφα, ἀεδρίδοά. 
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οὗ μοβίβ 15. ΗΙΒ Ὡ81|6) : ὃ5 1 [Π686 ΟΥαΏΔΠΟΘΒ ἀορασζὲ 

ἔτοῃᾳ Ὀοέογθ τηϑ, βαϊΐῃ Ὑδῆνθα, ὑμθῃ ὑδθ βορὰ οὗ 

18γϑϑὶ αἷἰβο 8881} οϑδϑθ ἔγομῃ Ὀθίηρ ἃ δύο Ὀθίοσθ 

ΔΘ ἴογ ΟΥ͂ΘΣ. 

81 ΤΉΒ Βαϊ ὙδῆνΘΙ : ἢ ἤθᾶνθῃ δῦονθ οδϑὴ ὮὉΘ 

ΤαΘαβυγοα, δηᾶ [δ6 ἐουπάδύϊοηβ οὗ ὑ86 ϑαγύῃ βϑδσομβοα 

ουαὖ Ὀοποδίϊμ, ὑμθη ψ0|11 1 4180 οδϑὺ οἱΐδὔ ὑμ9 σῇοϊο βορα 

οὗ Ιβύ8 6] ἔοσ 811 ὑμαῦ ὑῇον πᾶνθ ἀοῃο, βαϊ ἢ Ὑδῆν ἢ. 

ογιιδαΐοηι ιοἱῖ δὲ γεδιῖέ, ουο δοψοηα {8 [ΟΥ̓ΠΙΩΥ 
ἰζηνάδ, απά δε λοῖψ ἰο Υαλιυοῆ. 

38 ΒΘΠΟ]α, ὑμ80 ἀδὺνβ δ οουῃϊηρ, δαὶ ἢ ὙΔΏΨΘΩΕ, 

ὑμαὺ ὑμθ ΟἿΌΥ 5}4}} 6 θυ] υηΐο Ὑδῆνθ ἔτοπὶ ὑΠ6 

ἴογγοῦ οὗ Ηδῆδηθὶδ υηὔο ὑῃθ οοσπογ- σαί" 89 Απά 

086 ΠλΘϑΌγηρ ᾿ἰη0 581}} σὸ ουοὖ ἔαγῦμος βύγαϊρηῦ 

ΟΥΑΙ υηΐο {86 Ὠ1}}] ἀὐδυθῦ, δῃᾶ β} 81} (068) ἔσσῃ 

Τουμα υπὐο Οὐδ. 40 Απαὰ [6 τψ8ο0]9 γαὶθ οἵ 

080 ἀοδα Ὀοαϊοϑ δῃὰ οὗ {μὸ δ] 8.- 88, δηᾶ 4]] 

6 Αὐ ὑῃ9 Ν. ΕἸ. ΘΟΥΏΘΡ οὗ ὑπο οὖν: οὗ Νοῆῇ. 111. 1, χὶΐ. 39. 
Ὁ Αὐὑὸ ΝΟΥ. ὀΟΥΏΘΥ οὗ (ἢ οἱὖν : οὗ. 2 Κῖηρβ χίν. 18; 2 ΟἸγοῃ. 

χχνὶ. θἁ. ΤΏθθο ὕτο ρμοϊηΐβ ὑῃυ8 ἀϑβηθ ὕδο Ν. τψ61}} οὗ ὑπο τϑὸ- 
βύογϑα οἱὺγ : ΘΟΣΩΡ. ὀβρθϑοῖδὶν 0} ΒΓ αν Ῥσοσηΐθο ἰῃ Ζθοἢ. χὶν. 10. 

5 Θἰαγθὺ δηάὰ Οὐδὴ δῖθ ποὺ τηϑηίοποα οἰβουσῆοσθ. ὙΤμῸ δὲ] 
Οαγοῦ γγὰβ δρραγϑηῦς βοὴ Ῥοϊηῦ ΚΑ... οὗ ὑπὸ “ δοσῃογ- χαῖο, 
οσο ὍΠθ τ78}} τυωϑθ ἃ ὑυσσῃ ὕο ὑπο Κ.. {1}} 10 τοδοῃοὰ Οοδῇ,--- 
ῬΓΘΘΌΣΩΔΌΪΥ δὺ ὕπο Ὗ. οπὰ οὗ [δ 8. τ ]}. 

ἃ ῬΡΟΡΔΌΪΝΥ, ὑδο Ὀτοθαὰ ορϑῃ ἀορσγϑοβεῖου (ΗΘΌ. “δρηδκ), Ἰυδὺ 85. 
οὗ ϑ:]οατλ, οα ὑπο 353.Ε). οὗ ὑῃθ οἱῦν, ψῆθτο ὍΠ0 ΤΥ δαγ ογ- ΠΘΌδΔΌΙ, 

Γυπηΐτρ ἀονγῃ ἴγσοσα ὑπὸ ἾἮὟ΄., οὐ ὑπο ἢ. οὗ Φογυβαδίογω, τηϑοίδ ὑδθ 
νδαγν οὗ ὑμὸ Κιάγοῃ ἔγοτῃ ὕπο ΝΊ. (θ90 ὑῆθ ρίδηῃ ἱπ ὑπὸ ᾿πονοῖ. 
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ὑμῃ0 ἢ6]48 υπΐο ὑπο ναῖον οὗ Κιάγοῃ, υπΐο ὑῃθ 

ΘΟΙΏΘΡ οὗ ὑΠ0 ἤὨοΙΒΟ ραΐθλ ὑονγασα ὑπο ϑδαϑύ, 58}8}} Ὀ6 

ΠΟΙ υπΐο ὙδΏνΘα ; ἰὖὕ 58}4}} ποὺ Ὀ6 Ρ]υοΚοα υὕΡ, 

ΠΟΡ Ρυ]]0α ἀονγη, ΔΩ ΠΊΟΙΘ ἔογ ονϑγ.Ὁ 

(3) παρ. χχχίιΐ. 

.εγοηνϊαΐ, τὰ μι οοηβάσοησο οἱ [δ ρεορίθ᾽8 τοϑίογα- 
ἐΐοπι, γοάοοηιδ ϑοηια ἴαμα δοϊοησίηρ ἰο Ὺὲδ 

[απυϊῳ αἱ Απαϊλοί. 

Τὴ {9 βϑθοοῃᾷ γὙϑ8γ οὗ ὑῃθ Ββῖϑρθ οὗ “ογιιϑαίθση (Β.ο. 687), 
“ογουηδἢ Β δουβίη Θοταθθ ὕο Ὠΐτη, οὔξοσϊηρ, Ὠΐτα ὑῃθ γϑάθιῃρ- 
ἴοπ οὗ βοσὴηθ ἰδηα ὈθοηρΊηςσ ἤο Εἰτη δὺ Απδίῃμούῃ. {ο6γο- 
τηΐδἢ, βοοίηρ 1 ὑῃ18 8 αἰν!ηθ βἰζζη, ΟΥ οὔβθῃ, ὑδμδῦ, ὑπουσῇ 
{Π6 οχὶϊθ οὗ {πη πδίύζοῃ νγῶβ ᾿τησηϊηθηῦ, {η6 Φουα τνου]Ἱα 
50} οὔοθ δρϑίῃ ροββϑϑθβ [6 801] οὗ Βϑη)διηΐπ δηὰ συ δῃ, 
τοάθϑθσηβ ὑῃο ἰδηᾶ, δηα ἰβῖζοα βρϑοΐδὶ ργϑοδυύηβ ὕο ΘΒ ΓΘ 
[η9 ργοβογνϑίίοη οὗ ὑπὸ υ1010-ἀθὁ668, νυ. 1-1ὅ. Τη νυ. 16-2ὅ 
Φογθιηΐδη γϑοοσαβ μοῦν ἢ18 πϑαρὺ δἰύθγννααβ τηΐβρανθ ὮΠλ 
δηά ἴῃ υν. 26-44 ον 6 τγὰβ γϑαβϑυγοα Ὁν Ὑδηνθῆ. 

ΧΧΧΊΙΙ. '1ζΤο ποσὰ {μαῦ οδλθ ἴο ΦογοιἝιδῃ ἔτσομι 

Βέδί. ἰὶ., ἰδαίης οοἱ. 2410-20).,. Το ὙΥδαν ον- ΒαΌδΟΪ ντὰϑ ἴῃ 8}} 
ῬΓΟΡΔΌΣΣν ὉΠ6 δηοίθηῦ ναὸν οὗ Ηϊπηοια ; δηὰ [πο “ ἀοαὰ 
Ὀοάϊΐοα ᾽ δηὰ “ 4106 γ- 8865 (ἴον (818 ψοτά, τωϑϑηΐηρ 110. “ ἔδῦ,, 566 
ον. ἱ. 16,1 Κίμηρβ χΙϊ!. 8, ὅ) τγου]ὰ ὈῸ6 πο ἀουδῦ ὑῆοβϑο οὗ ἐπ 
Βυτάδῃ Ββδογίβοθβ οἴογοα ἰῃ Ὁ ὕο Μο]θοῦ (9γ. νἱῖ. 31, χχχὶΐ. 36). 

δ ΟἿ ἰδο Εἰ. οὗ Φογυδαδίοσζω, α 1100]10 53. οὗ ΓὉ26 τηοάοχῃ “ αοἸάθ 

Οδῖθ᾽ (μονν νυ 8]]θ ἃ ὕΡ), δῃὰ ονοεϊοοϊσηρ ὑδο ὟΚ αν οὗ ὑπο Κίάγοῃ, 
δὖ ὑ}0 5.Ε;. οοτηθγ οὗ ὕπο Τϑυαρ]ο Οουγίθ (ΝΘΉ. 111. 28 ; 2 Κίηρε χίὶ. 
10..2 (Ὥγτοη. χχὶϊὶ. 1δ). 

» ΦΖογυβαίθιῃ 18 ὑο ὈΘ του ]ῦ, δηα (υ. 40) οϑγέδϊη αἰδίτί οἷα ΟΣ 
{Π0 5... διὰ 8., ουΐαίάθ {Π9 οἹὰ οἱΐγν, δῃα ρο]]υϊοὰ Ὀν Ὠυμλδη 
ΒΘΟΓΙΠΟΘΘ, ΒΓΘ ὕο ὃΘ ἱποϊυάοά ἰη 10. Τῆθ ψο]6 οἱῦγ, ἔμ ξοττωοά, 
8 ἕο ὈΘ ΠΟΙ͂ ὕὑο ὙΔΕΥΘΆ (οἷ. 9406] ἐἱ. 17; ΖθοὨ. χὶν. 20 1.). 

13 



Ι04 ΤΕΚΕΜΙΑΗ 

ὙΔΏΝΘΙ ἰῃ (86 ὑθῃὺῃ γϑὰρ οἱ Ζραρκίδῃ Κίπρ οὗ 

Φυάδ, συ βΐοθ γγὰβ ὑμθ οἱρηῃὐθοηνἢ γᾶ οὗ Νορυ- 

ΟΠδαγοζζαυ. ὅΝον δὖ ὑμαῦ {τ ὑδθ Κίηρ οἵ 

ΒΑΡΎ] Ομ ΒΒ ΔΙΓΥ ψγὰϑ Ὀοβίορσίηρσ Φογυβαίοῃ : δά 

ϑογουηΐϊδη ὑπ6 Ῥσορῃμοὲ σψγὰβ βῃυῦ ὕἃρ ἴῃ ὑμθ συδγά- 

οουγί," ΒΙΟ. γγὰθ ἴῃ ὑῃ6 Κίηρ οὗ 9υ060}Δ} 8 ἢουβθ. 

(8 Εουν Ζοαο τῖ8 Κίηρ οὗ Φυάδῇῃῃ δα βῃυῦ τὴ ὕΡ, 

Βδυίηρ, ᾿ Υογοίοσο ἀοδϑῦ ὑβοὺ Ῥγορθβυ, δῃηα β8γ,5 

“ΤΉ βαϊύδ Ὑδῆνθῃ, ΒΟΒΟΪά, 1 Μ1}1 σῖνο {818 οἷΐγ 

ἰηΐο 86 Βδηά οὗ [8θ Κὶπηρ οὗ Βαθυίοη, δηα ἢ 888]} 

δ κο ὁ; 4 δηα Ζοραδκίδῃ Κη οὗ Φυάδῃ 5841} ποὺ 

ΘΒΟΔΡΟ οὐὖὖ οὗ ὑΠ0 Ὠδηῃά οὗ ὕηο μα] ἄδϑδῃβ, θαῦ 88}8|]} 

ΒΌΣΟΙΥ 6 ἀο]  γογοα ἰηΐο ὑμ6 δηᾶ οἵ ὕπο Κίηρ οἵ 

ΒΔΌΥΪΟΙ, δηα 58}8}1 βροδκ σι τη ρου ἴο 

του, δηα ἢΪΒ Θνθ8 808} ὈΘΒΟΪα 8 ουοϑ; ὅ δηᾶ 

υηΐο ΒΑΌΥ]Οη 818}} ἢ6 ᾿ἰοδα Ζϑαθιίδηῃ, δηᾶα ὑῃθγθ 

588}} ἢΘ ὍΘ τῃ0]] 1 νἱβιὺ Ὠΐπ, βαϊ ἢ ὙδΆσ ἢ : ὑμουρῇ 

5.ᾺΑ ρεδγὺ οὗ δο οουτγῦ Βυττουπῆϊηρ ὑπ Ῥϑ]δοθ σαϊϊϑὰ οἱ ἴο 
Κυρὰ ὈΓΙΒΟΠΘΙΒ ἰη, ΠΟΙᾺ ἰῦ νγαὰβ ποὺ ἀθϑβίγοα ὕο ἤγουν ἱπῦο ὑῃθ 
σοσῃσλοη ἀυηρθοη : ὕὑποὶρ ἔσθ β δα ἔγθο δοοϑϑβ ὕο ὕποιῃ, Ὀαῦ 
ὑπον ταϊρῃῦ ποῦ ρ688 Ῥουοῃπᾶ ἴθ δἴϑϑα ἴῃ σοἢ ὑΠον ΟΥΘ σοῃ- 
βηθάὰ. 

ὈΨυ, 3-ὃ δ΄οὸ ραδγϑοῃϊῃοίϊοαι, Ζϑαϑῃ β αὐυοβίύϊοη Ὀοίηρ ἰη- 
ἤθη αθα τον ἴο βυρροδῦ ἱπα γθοῦν 06 σϑάβοὴ ΨὮΥ «θγθι δῇ 
τϑϑ οοπῆποα ἴῃ ὑῆθ “ συδγά-σουγί᾽ (806 χχχνὶ. 21, χχχν!, 13, 

28). ΨΡ΄. Ὁ ἰβ ποῦ ὕο 6 υπάοτγβίοοά 88 δῇ δῆβνοΣ ὕο ΖοαοΚκίδἢ᾿ Β 
αυσδίϊοῃ. 

5. 66 χχχνῖὶ!. 17; 6180 χχὶ. 7, χχχῖν. 2-3, χχχνῇ!. 23. 

ἀ ἨΘΡ. δὴ πιοιμΐ δῆαϊ δρεαΐ υἱιδΝ ἐδ γυιοιμΐ, (Βο α͵ϑὸ χχχὶν. 3). 
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γ8 ἤρῃῦ σι} (86 ΟΒδιἀδθϑῆβ, γϑ 58}}4}} πο ῬΙΓΟΒ- ῬΟΣ 33 2 ἢ 

]εγοηναΐ, τοάδοηιβ ἐδ6 ἰαμὰ δοϊοησίηρ ἰο δὲβ οομδίῃ 
αὐ Απαϊλοίλ. 

6 Αηά Ψογϑηχίϑῃ Βαα, ΤῊΘ ψογὰ οἵ Ὑδῆνϑθῃ ΟϑΙῺΘ 
πηῦο Π10, βδυΐηρ, 7 Βϑῇο]α, Ηδηδιηθὶ, [6 βοῃ οἔ 
ΒΔ] τη Ὁμΐπθ ἀΠ6]6, 18 ΟΟΙΊΪηρ ἀηΐο {ἢ 66, Βα ηρ;, 
ΒΥ [μθ0 τὰν ἢθὶἃ ἐῃδὲ ἰβ ἰῃ ἈΑμδύβου :8 ἕοσ {ἢ 
ΙσΩῦ οὗ τϑάθπιρίϊου ἰβ ἐῃῖπθ ἕο ὈᾺῪ [10.᾽ 8 Αηά 
ἨδηδΠ16] τ ΐῃθ Ὁ η0]6 Ἐ ΒΟ ΟΔΤη6 ἰο ἴγ6, δΟΟΟΡΩ ηρ 
ἴο ὑῇθΘ ποσὰ οὗ Ὑδῆτϑῃ, ἱηΐο ἐπ δυδτια-οοαγῦ, 
ΔΗ Βα] υηΐο 1η6, Βαγ, 1 ῥγαν ὑῃ66, ΤΩΥ͂ ΠοΙὰ ἐπδὲ 
18 ἴῃ Απδύμοί [Ἁγ ἈΙΟἢ ἰβ ἰῃ ἐμ Ἰαπά οὗ ΒΘΠ] δηλ] η] : 
ἴον {89 τίρῃῦ οὗὁἨ ἱπῃογίξαῃοθ ἱβ ὑβίηθ, δῃᾶ (μθ σϑ - 
ἀθηηρύϊοῃ 18 ἐβίηθ : θὰγ Ὁ ἔογ ὑμγβο.᾽ ΤΉΘη Ι Κηονν ὑμδύ [5 γγχὰβ ὙδΗ ἢ Ἐ ποτὰ, 9 Ἀπα 1 Βουρῆῤ ὑπο Β6]4 οἵ Ἠδῆδηηθὶ πγΐῃθ ἈΠΟ 16 Ἐ Β0},4 δηὰ νοϊρῃοά 
Ὠΐγη ἐδ ἸΔΟΏΘΥ, ΘΥΘ βουθηΐθθῃ βῃθἶχϑὶβ οὗ ΒΊΟΥ. 

5 Φογθυλ δ Β πδίϊνο ὈΪδΟΘ : 866. 1. 
» ΤῊΘ Ὀγδοκοίθα τγοσὰβ δσθ ποῖ ἴῃ 086 ϑϑρέ., δῃὰ δὲϑ ῬΡΟΌΘΟΙν Δ ΟΧρδηδίοσυν ρἴοβθ, Ὀαβοὰ ὍΡΟΙ 1. 1. ΤΏΘΙΘ τγου]ᾶ δθ ὯΟ 

4 ὅο βδορέ. Τὸ ΗσΌ. ἰοχὺ δα ὰβ (λεγε, ποὺ αἴϊον “ ἢο6]α,᾽ 88 ἰὴ ΑΥ̓͂., ΒΨ..), ἐδαὶ ὧν ἐῃ Απαιλοιῇ. 
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10 Α"ά 1 βυθβουιροα {6 ἀθ6α,5 δηα Ββοδ]ϑα ἰΐ, δπὰᾶ 

ἴοοῖς υιΐμθβϑοθ, 8ηα ψοϊρῃθα ἴτη 086 ΤΟΠΘΥ ἴῃ ὑἢ6 

Ὀδϊδῆοθθ. 11: ΤΏΘη 1 ἰοοῖζς 86 ρυγομδβο-ἀθοᾶ, Ὀούῃ 

ὑμδῦὺ ψἘ]Οἢ τνᾶβ Βοδ]6α, (οοηὐδίηϊηρσ) ὑ86 ᾿π]υ πού οι 

8ηα ῃ6 οομαϊοηβ,"Ὁ δηα ὑμαῦὺ σοῦ ψγὰ8 ορϑῃ: 

13 Δηᾶ 1 ρσᾶνὸ 86 ρῬυγοθδβο- αθϑα υηὔο Βδγαο ἢ ὑῃ6 

Βοη οὗ Νουδῃ, 86 βοη οἵ Μδηβοίδῃη, ἴῃ ὑμ6 βιρῃύ οἵ 

ἩδΏΔΙΊ6Ι τ η6 ὉΠ 0]6 Ἐ Βοη,ὅ δηα 1η ὑδθ βἰσῃύ οὗ ὑῃθ 

γι ηοθ8θ5 ὑμδῦ βυ βου θοα ὑμθ ρυτγομδβϑο- ἀϑϑα, δηαϑ 

ἰῃ [86 βίρῃῦ οὗ 411 86 Φοννβ ὑμαῦ βαῦ ἰῇ ὑδθ ρυδγά- 

οουσύ. 15 Αμα 1 ομαγροα Βαγοι ἴῃ ὑμ6 βὶρῃῦ, 

Βαυϊηρ, 14 “ΤῆυΒ βαϊ ἢ Ὑδῆνγ ἢ οὗ Βοβίβ, ὕ8ο αοα 

οὗ Ιβγδ6] : “ΤΆ ὑμθϑο ἀθϑαβ, ὑμῖ8 ρυγομδβϑθ- ἀθοα 

ψ ΟΠ ΐ 18 Βθα]θά, δηα ὑ}18 ἀθϑα ψΒΊΟἢ 18. ορϑη ; δηᾶ 

Ρυῦ θη ἴῃ δὴ θδύύβθη σψϑββοὶ,8 ὑμῃαῦ ὕΠ9ν ΙΏΔῪ 

σΟὨ 0 ΙΏΔΗΥ αἀδΥ8.᾽ 5 186 ἘῸΣ ὑδυβ βα: 0} ὙδνΘἢ 

5 ΗἨΘΡ}. ἐδ6 δογροϊ. 
Ὁ" ῬΓΟΌΔΟΌΙΥ ὑθοηΐοδὶ Ἰοραὶ ὑθγσηβ,----ἢϑ “ ἰπ)]υπούϊνοη ᾿ δἰδάϊης 

(Π9 5619. οϑάϑ ροββοαβίοῃ οὗ ὕθ ὑγοροσγίυ, δῃᾷᾶ ὑδο " οοπάϊτἰοηβ ᾿ 
((9 νοσὰ υδυδιὶν τοηαογϑα “" βὐδίιῦθβ ᾽) βύδιυύϊρ ὑὴθ ὕϑσσωθ οὔ 
ὙΠΟ [Π0 ῥγοροσίνυ 88 ρυγομαβοὰ Ὁν ὑπ Ῥυγοσ. Τὴ6 ὕνο 
ὙΟΣΒ δῸ ποῦ ἰῃ ὑπο βορύ. ; δῃα ἰὐ ἱβ ροββὶ0]6 ὑπαῦ Ππθν τγοτθ 
οΥἱ ρίαν δὴ οχρὶ πδύοσυ ρίοβθ, ει υὔθηῃ οἡ ὑἢ9 ταδγρίη. 

5 Φογογωΐδῃ ΒΒ ἀονοίορα ἔγίϑηα δηα διωδη θΏΒ 18 : οὗ. χχχνὶ. 46{6,, 
χἱἑ. 3, 6, χῖν. 

ἃ 50 δορί. τίρμεην. ΤΏ Ηο. ὑθχὺ ἢδ8, ηρέπο ὠποῖς (α σοσὰ 
δοοϊάθη8}}ν ἀγορροϑα ουὐ). 

4 ὅο Ξϑορῖ. ϑυγε. συ. Τὴ ΗθΌ. ἰοχῦ οτοξΐβ απά. 
5. ϑορύ. ΤῊΘ ΗθΌ. ἰοχῦ γϑϑαῖβ ὈΥ ϑστοσ, σπὰ ἐλαὶ υυλέολ. 

ε Τὸ βοουγθ ἔδϑοιῃ δραϊηβὺ ἀἄβσωρ, οὕς. 

"» ΤῺρ ἄουθ]ο ἀθϑὰ σῦδὺ ὑϑγθδρθ Ὀ9 ϑχρ᾽αἰημϑα ἔγοτη ἃ Βδαρυ- 
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οὗ μοβίβ, ὑμ6ὸ αοα οὗ [Ιβγϑθὶ]ὶ : ““Ηουβοβ δῃᾶ ἢ6]148 

8η4 νἱηουαγαβ 8}4}1} γοὺ δρϑίῃ Ὀ6 Ὀουρῃῦ 1ῃ (8 

Ιδηα.᾽ 

Αρρεοαταποοδ ιὐογο 80 δίγοησίψ αφαϊηϑέ διιοῆ, ἤο»ε8, 

ἐμαὶ «εγοηια 8 ποαγὲ ηιΐϑδσαυε ἴηι; απὰ ἢ 

οαϑδί8 ᾿ῖηιϑοῖβ ρον Ὑαλιυοΐ, ἵπ Ῥγανψοῦ. 

16 Νον δέξο ὑμαὺ 1 δα ρίνϑῃ ὑμθ ρυγοῃδβο- ἄθϑα 

υαηΐο ΒΑΓΌΟΒ ὕδθ βοὴ οἵ Νουίδῃ, 1 ργδγοὰ υπίο 

ὙΔῆνΘΙ, βαγίηρ," 1 ΑΒ Τογὰ Ὑδῆνθα! Ὀ6Βο]α, 

δοιὰ Ἠδβὺ τηδᾶθ ὑθ ἤθδνϑῃ δηά ὑμθ θαγίῃ ὈΥ ὑδγ 

τοδῦ ῬΟΥΟΣ δηα ὈΥ ὑδγν δβγοίομῃοα οαὖ 8. ; ὑθθῖθ 

ΪΒ ποίῃϊηρ ἴοο Παγαὺν ἔοὼ" ὕμθθ: [8 ψ ῈΊΟἢ βηθνγοδῦ 

Κιηάπθδβ υπΐο ὑμουβδηαβ, δηᾶ τϑοοιηροηβοδῦ ὑῃ6 

Ἰοπίϑη ουβύοσῃ. Οοπίγθοίθ βίδιηρϑα ὑροὴ οἷαν ὑδΌ]οῦθ πᾶνθ ὈΘΘἢ 
ἔουπμα, Πα θυ, ἰῃ ΒΑΟΥ]οηΐα, Θμ ο]οδϑα 1 8 ΘΏνΘΙΟΡΘ οὗ οἷαν, οἢ 
ὍΠ0 ουἰαὶἀθ οὗ ψῃϊοῆ δὴ οχδοῦ αἀυρ]ϊοαῦθ οὗ ὑπθ οοηὐγθοῦ τγῶβ 
ἱτωργθββοα (800 88 11} υδύγα ϊοη ἰῃ Μάαβρογο, 71}. 6 αι οἱ Οἰυϊἔζα- 
ἐΐοη, ἡ. 132): 1{ ἴῃ οουγϑο οὗ ὑϊηθ δὴν αἰἱδαρτθοσωθηῦ σοθο, δα 

1ῦ νγὰβ δβιιβροοίθα ὑμδὺ (ἢθ ουΐδαθ ὑοχὺ δα Ὀθθῃ ἰδιηρογοα τ, 
[Π6 ΘΏνΘΙΟΡΟ τγῶϑ Ὀγοόΐζθῃ ἱῃ ὑθ ῥσγϑϑθῆοθ οὗ υυιύωθαθοθ ὕο 866 1 
0Π6 ἰπαῖάθ ὑθχὺ δρτοϑὰ ὑἱῦ ἢ Ὁ ΟΥ ποῦ. Ἐασύῃϑῃ 18 ΓΒ οοῃθι πη 
ΒΘ ἀυρ!]ϊοαῦθ σοι ύγϑοίβ μᾶνθ Ὀθθῃ ὀχοανδίθα δὖῦ ΝΊΡΡυγ (Ῥϑῦθσβ, 
Νῴρρεινγ, '!. 198). 

85 ΤῊ ζΟ] ΟὝΣ ὈΓΑΥΘΥ οοηβίδῦθ ἰαγροὶν οὗ ΓΘΓΔΙ ὨΙΒΟΘΏΟΘΒ ἔγοσῃ 
Ὀυϑυ οσομοσωῦν δηάὰ οὗ ρἤῆγαϑοθ υβοὰ οἰϑϑυσῆοσγο ΌΥ͂ Φογθιλίϑῃ. ΟἿ]ἹΥ 
ἃ ἔονν οὗ {Π6 ΡδΓ411618 νοῦ ταϊρῃῦ θῸ αυοὐθα δΓο οἰὐοά ἰῃ ὑῃθ 
ὩὨοῦθ8Β. 

υ ΟΥ, υοπάεγί. ΤῊΘ ἰήσθδ οὗ ὑῆθ Ηθ». νοτὰ ἱἰβ ϑεραγαίε ἴτοτω 

[6 ογαϊΐπδγυ, ἐσοερίϊοπαΐ ; τὰ Βο, οἱΐπογ υοπάεγ (2 ὅδηι. ἱ. 26, 

δηα ἔγϑαυθη νυν), οὐ ὐΐβίοε (48 ἄθη. χν δ. 14; Ὠροαυῦ. χνὶϊ. 8). 
8ο υ. 27. 



Χ 

τοῦ ΤΕΒΕΜΙΑΗ 

ἰπαυϊ οὗ ὑμὸ ἔδύμοιβ ἱπύο ὑμθ Ὀοβοῖὰ οὗ {9} 

ΟἾΠ]γθη δὗῦου ὑμθπὶ :" 86 ρστοδῦ, ὑη0 τπιϊρηῦν αοα,» 

ὙΔΏν ΘΕ οὗ δοβίβ 18. δἷβ8. ἤδη: [39 γτοδῦ ἰῇ ΘΟΌΏΒΘΙ, 

8ηα τἱρΐν ἴῃ σοῦ : ψΏΟΒΘ ΘΥ̓ΘΘ. 86 Ὄρϑθῇ ὕροῇ 

811 ὑῃ6 νγᾶγβ οὗ ὑῃθ ΒΟῚΒ οὗ τηϑῃ ; ο ψζίνϑθ ὅο ΘυθυῪ 

ΟΠΘ ϑοοουάϊηρ ὕἤο δὶΒ ψϑΥύ8, δηα δοοογαϊηρ ὕο ὑῃθ 

ἔγυ!ῦὺ οὗ Ὧ15 ἀοΙηρβ 5 39 ψΏΙΟῊ αἰαθὺ βοὺῦ βίρῃβ δηὰ 

Ῥογίθηϊβ ἴη ὑδθ ἰαπᾶ οὗ Εγρὺδ υηΐο {818 ἀδγ, δηά 

ἴη Ιβύδϑὶ, δηα διηοηρ (οὐῃθῦ) τηθῃ ; δῃᾷᾶ σηϑαρβὲ 

ἴμθθ ἃ Ὠδπιθ, ἃ8 δὖ ὑῃ!]8 ὅἋδὺ ; 3: 8δηα αϊάδβὺ Ὀγίηρ 

ἔογῦ ἢ ΠΥ Ῥθορὶθ [βῦδὸὶ] ουὖ οἵ ὑμ0 ἰαπα οὗ Εωγρῦ 

νὰ ΒΙρΡΏΒ, δηα σι ρογίθηϊβ, δηα σι 8. βίγοησ 

Πδηα, δηὰ νιν ἃ βἰγοίοῃθρα ουὖῦ δἃΓπ, δηα σἱῦἢ 

στοαὺ ὑθιῖτοσ , 3 δὰ ρανοϑὺ ὑδμθῆὶ ὑῃὶβ ἰδηᾶ, 
ΒΟ} μου αἰαδθὺ βοαῦ ἴο ᾧμ6}" ἔδύῃοιβ ὕο γσίὶνθ 

ὕμθῃι, ἃ ἰδ ἢονίηρ τῖῦ τὰκ δηα ΠΟΙΟΥ͂ ; 33 8ηα 

(ΠΟΥ Ο8Π16 ἱπ, 84 ῬΡοΟΒΒΟΒΒϑα 1 ; Ὀαὺ ὕμον Ὠϑαγκοηθα 

ποὺ υαπΐο ΠΥ νοΐοθ, ποιοῦ ψγαϊκοα ἴῃ ὑμν ἰδᾶν᾿, 

ὍΠ6ΥῪ βᾶνθ ἀοῆὸ ποίμιηρ οὗ 411] ὑμαὺ ὑμοὰ οοι- 

τηδησαοαδύὺ ὑἤθῃ ἴο ἀο;: 816 β8οὸ ὕδοι ἢαϑὺ οδυϑοα 

811 {818 δὺ]] ὅο οοῦθ ὉΡΟῚ ὕμοηὶ : 34 Ὀ6Π}0]4, {86 

5 Ψασγὶοα ἔγοτῃ Ὠϑαυῦ. ν. θὃ, 10α (--ΕΧ. χχ. δὺ, θα). 
ν» Οὗ Ὀουΐ. χ. 17. 

“ Οἵ, ον. χνὶϊ. 100. 

ἃ Οἵ Ὠουῖΐῦ. νἱὶ. 22 : 6180 ὑδο ἰαύθσ ἱπι δίϊοη πῃ ΝΘ ἢ. ἰχ. 10. 
«“« Οἵ 2 δια. νἱῖ. 28, 188. ᾿Ιχὶϊ!. 12, 14, Νοἢ. ἰχ. 10, Πδ:. ἰχ. 1ὅ 

([ὴ9 βδῖὴθ ΗϑθΌ. ἱῃῃ ϑϑοὶ 6886). 
{Οἱ. Ῥουΐῦ. ἵν. 84. 
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(8 Θρθ- ποῦ "655 ΔΙῸ ΟΟΠ16 ὑηύο ὑμ6 ΟἹ ὕο {8 Κο ἴ ; 

8η6 {86 οἷύν 18 ρίνϑῃ ἰπῦο ὑῃ0 βδηαᾶβ οὗ 89 Ο8]- 

ἀδθϑὴβ ὑμαῦ ἢρῃῦ ἀραϊπδὺ 10, θοοδῦβθ οὗ 089 Βιυχοσά, 

δηα οὗ δο ἔαπλίηο, δηα οἵ ὑμθ ροβϑί!θηοθ: δῃηᾶ 

γδὺ μου μαϑὺ βΒροκθῇ 15 οοὴθ ὧο 888; ϑῃῦ, 

ὈΟΒοΪα, μου βοοϑὺ 1Ὁ. 36 Απαὰ ἐΐοιι Ὠδϑὺ βαϊ υπΐο 

τη6, Ο Ἰωοσγὰ Ὑδῆπθῃ, ΒΥ ὑμθθ ὕ86 β61α ἔοῦ ΠἸΟΠΘΥ, 

Θηα ὕδῖκο τι θ8865 ; ̓ ΏΘΓΘΔΒ ὑδο ΟἿΥ 15 σίνϑηῃ ἰηΐο 

60 Βδηά οὗ ὑπ6 ΟΠ δι δϑϑῃβ. 

γαλιυοΐ᾽8 τορῖίψ. «᾽εγιβαΐοηι ἤα8 ἵἸπάοοά αδιπάαπέ 
ηιογἑοα ἐΐδ6 7ιἀσοηιοηξ ποῖὺ δγοαϊζῖηρ προν τ. 

36 ΤΏΡ οδλθ ὑδο ψοτγὰ οὗ Ὑδῆνοῃ υηΐο Ψογθι δῇ, 

ΒΑΡ, 3217 ΒΟΒΟΙα, 1 δὴ Ὑδνθῃ, ὑ896 αοα οἔὗὨ 48]] 

ΠΟΘ : 18 ὕπο δὴν ὑμίηρ ἴοο Παγὰ ἴογ ἴὴ6 3 

28 ΤΉ Πογοίοσο ὑδυβ βαιϊ ἢ Ὑδῆσνοῃ : Βομοϊά, 1 ν]}} 

δῖνο ὑ818 οἱῦγ ᾿ἴηὔο ὑμθ δῃηᾶα οἵ 86 ΟΒδιδϑϑδῃβ, δῃὰ 

Ἰηὔο ὑμ6 Βαπᾶ οὗ Νορυοδαγοζζαῦ Κίηρ οὗ ΒδΌΥ]οη, 

8Π6 6 Β84}} δκο Ὁ: 39 δῃᾶ {86 (δι άδϑθϑῃβ, ὑμαῦ 

Πρηὺ ἀρδϊηδὺ ὑ}18 ΟἸΌΥ͂, 88.811] οοπηὴθ δηᾶ βοῦ ὑμ18 οἱἷὖυ 

Οἢ ἤγο, δῃὰ Ῥυζῃ 1ὑ, τιῦρ ὑη0 Ὠουδθθ, ΡΟῚ 080 

ΤοΟΟΐβοὸ ΠΟΥ δυο Ὀυζηῦ ἱποθῆθβο υηΐο Βδϑὶ, δηὰ 

Ρουγοά ουὖὺὑ ἀΓΙἸκ-οΟοτηρΒ αηῦο οὔμοὺ σοΩδβ, 'ἴῃ ΟΓΟΘΣ 

ἴο νοχ τη0.8 80 ΒῸΓ {η6 ΟΠ] Γθη οὗ 5γ80] δηᾶ ὑῃθ 

8. 1.0. οἰονα θα δι δ κτηθηΐβ οὗ ϑασίῃ, ΟΑΙΓΙΘα ὉΡ ἴο [16 τν8118 
οὗ ὑῃο Ποβῦι]θ οἱῦν, υροῦ ῃοἢ ὑπ9 Ὀϑδίορογβ δανδηοθα ἴἰο αὐὐδοὶς 
ἰῦ. Οἱ. νἱ. 0, χχχιῖ!. 4, ΕΖ. χνὶἱϊ. 17, οἷο. 

ν ΗδθΡ. απα. ο Οἵ. χίχ. 13. ἃ Οἵ, νἱὶ. 180, χὶχ. 132. 
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οὨΠ]άγθη οὗ Φυάδῃ ἤδνο θη ἀοίηρ οἷν ὑμαῦ ψΒΊΟῊ 

ΔΒ ΘΥἹ] ἰῃ ΠΥ Βίρῃῦ ἔγοιῃ ὑμοὶῦ γουν : ἴογ ὑδθ 

ΟἸ]σθῃ οὗ [ΒΓ86] ΔΓΘ ΟἿΪΥῪ νοχίηρ τη6 σὺ ὑμθ σοῦ κ 

οὗ ὑμ61 δῃάβ, βαϊύ 8 Ὑδῆνθῃ. 351: ΗῸΣ ὑ}}18 οἱἷὐυν 

Βα Ὀθθῃ ὕο ᾿6 ἃ ρχονοοδίύϊοη οὗ Τ]Π6 ΔΗΡΟΥ δηα 

οὗ ΤΥ ἔυγν ἔγοιῃ ὕμο ἀδὺ ὑμδὺ ὕμου θυ 10 ὀνθη απίο 

0818 ἀδΥ ; ὑμαῦ 1 βῃουϊα σϑῆχονθ ἰῦ ἔγοτῃ Ὀθἕοῦθ Τὰ 

ἔθοθ : 83 θροδίβο οὗ 8411 086 ον] οὗ ὑ86 ομη]άγθη οὗ 

1Βγ8θὶ δηᾶὰ οὗ ὑδθ οἰ]άσθη οὗ Ψυάδῃ, ψΒΙΟΩ ὑμο Ὺ 

Ὦδνθ ἀομθ ἤο νὸχ 126, ὕδμου, ὑ861} Κίηρβ, ὑῃ!γ 

ῬΓΠΟΘΒ, ὑῃ6 Ὁ ῥγιθϑίβ, δῃὰ ὑῃ6 1 Ῥγορμϑίβ, δῃὰ ὑ}6 

ΙΏΘηὴ οὗ δυαδῃ, δηα δ ᾿πηδὈϊδηΐβ οὗ «6᾽Γ0.88]6 1. 

88 ΑΠΑ {μ8ὸν ᾶνὸ ὑστηθα υηὔο πὸ ὑδθ Ὀδοῖ, δηὰ 

πού ὑμθο ἔδοθ :5 δῃᾶ (ὑβουρῃ) 1 ὑδυρσῇῃῦ ὕμομι, γἰβιην 

ἊΡ ΘΑΙΥ δηα ὑθδοβίηρ ὕμθπ, γοῦ ἀο ὕμου ποὺ Ὠθάγκθη 

ὕο τϑοϑῖνο οοστϑούίζοῃ. 84 Βυΐύ θυ ἢδᾶνθ βϑὺ ὑῃ61 

ἀούοδβύθ]ο ὑμίηρσδ 1π ὑμ0 οῦβθ ΟΥ̓ΘΥ ΨΈΙΟὮ ΤΩΥ 86 

Βα Ὀθϑη οδ]]οᾶ, ὕο αἀ6Η]6 10. 386 Απα ὑῃ85ῦ δδᾶνθ 

θυ ὺ 086 Πρ Ῥίδοοβ οὗ Βδδὶ, ψῃὶοῦ ἃῖὸ ἰῃ ὑδθ 

Δ ]ΠΟῪ οὗ ὑμ6 βοῃ οἵ Ηΐππομι, ὕο οδῦβθ ὑπ 6} ΒΟΠΒ 

8Π4 ὑμὶν ἀδυρηύθιβ ὕο ρ888 ὑβγουρσῃ (86 10) απο 

ΜοΪθοἢ ; ψὩ θοῦ 1 οομμηδηᾶοα ὑμθπὶ ποῦ, ΠΟΙΓΠΟΓ 

σϑῖὴθ 1ῦ ἰηῦο ΤΥ τηΐϊπα, ὑμβαῦ ὑμοῦ βῃοιυ]ά ἀο {18 

δοχηϊηδύϊοῃ : ἴῃ ΟΥΟΘΓ ὕο οδυβο ΨΦυάδἢ ἴο 81η. 

"ΟΣ 1. 27. Ὁ Οἱ. τἱ. 80. 
5 ὙΤΠΐΒ δηὰ ὑπ ρτϑαῦοσ ρμαγὺ οὗ [709 πόοχὺ νϑῦϑθθ᾽ 81Θ ὨΘΘΥΥ͂ 

ἰἀϑηῦοδὶ ἢ νι. 800, 31] ; οἵ. αἰβο χίχ. ὅ. 
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Νουογίμοϊοδα, Υαλιυοΐ ιυἱϊϊ, α8 δ ἦαϑδϑ γτγοπιϊδϑεί, 

ὄγίηρ δαοῖ Ητδ Ῥοορῖίο [γοπὶ ἐμοὶνγ οαἰΐο, απὰ 

σῖυο ἱΐοηι α πεὶῦ ἤοαγέ, ἰο ϑογυθ απα 
γρίραϑε Ηϊ ἴηι οοπέὶηιιαίζἧν. ᾿ 

86 Α"α πον, ὑβογοίογθ ὑμβ βαϊ Ὑδῆνϑῃ, ὑδ6 

αοα οἵ Ιβγδϑὶ, οοποοῦῃΐηρ ὑμιἷβ οἷν, ψθογθοῦ γ9 

ΒΔΥ," “Ιὖ ἰ8Β ρίνθῃ ἰηΐο 80 μπᾶ οὗ ὑμθ Κίηρ οἵ 

ΒΑΡΎ] οη ὈΥ 86 βνογα, δηά ὈΥ ὑ8θ ἔδπλῖπθ, δηά 

ὈΥ ὑμ89 ροβύϊ]οηοο᾽ : 37 Βρῃοϊά, 1 ψ1}} ρδύμου ὑῆθιῃ 

ουὖῦ οὗ 411] 86 οουῃπύγιοθ, ψὨΙΒΟΓ 1 ἢδνο αἀτγίνθῃ 

μοι ἴῃ ΤΠ] Πη6 ΔΏΡΘΓ, 8δηα [πῃ ΙΩΥ ἔυγγ, δηά ἰῃ γσγθαῦ 

νταΐίῃ ; δῃᾶ 1 ψ1}} Ὀσίηρ ὑβοῖὰ Ῥδὸκ υπῦο {818 

ὈΪδοθ, 8η4 1 ν1}1] οασβο ὑβοια ὕο αγ7χ6}] βαΐϑὶν : 88 δηά 

ὍΠΟΥ 88.811} Ὀ6 ὕο τη8 ἃ ῬΘΟρῖθ, 8ηᾺ 1 ψ}} Ὀ6 ὕο ὑβϑιὰ 

8 αοα : ὅϑδηα 1 ν]}} σῖνο ὑβϑιῃ οὔθ Ὠθαγὺ δῃηα Οἢθ 

ΨΑΥ, ὑμδαῦ ΠΟῪ ΠΊΔῪ ἔθδ π26 δἰνγαυβ; ὑμδῦ ἰὕ ΤΏΔῪ 

Ὀ6 ψῸ1}} σι ὑμθιὰ, δηα σι ὑ8 61} ΟὨΙ]σΘα δἵος 

θη ἢ 40 3η4 1 Ὑ11} τγδῖκθ δὴ ϑνϑυϊδϑύϊηρ οονθηδηῦ 

σι ὑῆθηι, ὑμαῦ 1 ψ1}1 ποὺ ὑσσῃ Όδ8ὸκ ἔγοιῃ ὑπ 6Π),5 

ἴο ἀο ὑδοιῃ ροοα ; 8η6α ΤΥ ἴϑθασ ψ}} 1 ρμαὺῦ 1ἴπ ὑῃο Ὁ 

Βοασγύ, ὑμδὺ 1 ὑσστ ποῦ ἀν γχὰν ἃ ἔγοιῃ 6. 4: Αηα 1 

Ὑ11 τϑ]οΐοθ ΟΥ̓́Θ ὕδμοιῃ ἰο Ὧ(ο ὑβθηὶ ροοῦ; δηᾶ 1 

11 ρ]αηῦ, ὑμθπὶ ἴῃ ὑμ]8 ἰδηα ἴῃ ἔα ] 688,8 τ ἢ 

ΤΥ ὙὨΟΪ6 μοαγὺ δηαᾶ υὶῦἢ ΤΥ ΒΟ] βου]. 

8 ΤΊιο Ξορύ. 88, ἐΐδοιε δαψεδὲ (οἷ, υ. 24). Ὁ Οἱ. Ῥουῦ. ν. 29. 
5 ἨΘ6Ρ. ἤγοηι αὐογ δον. ἁ Οὗ, Ῥουΐ. χνιὶ. 17. 
9 Οἵ. θουῖῦ. χχνι. 68 : χχχ. 9, {Οἵ 7ὁγ. χχχὶ. 98. 

ε Οἵ Ηοἱ. ἰϊ. 20. 
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Απά βοῖϊάδ απὰ ἤοιιδο8 ιυἱ ασαΐη δ6 δοιρΐα απὰ 8οϊά 
ὃν ὕειυδ ἵπ ἐδε ἰαπάδ οἱ Βοη)αηιῖν, απὰ ὕωάαΐ. 

42 ἘῸΣ ὑῃ8 Βαϊ ἢ Ὑδῆνοη: κΚὸ 88 1 ἢδνθ 

Ὀγουρῦ ὑροπ ὑἢ1]8 ῬθΟρὶθ 41} ὑμι15 στοδαῦ 61], Βο ψῇ}} 

1 Ὀγίηρδ ὉΡΟΠ ὑποπὶ 81} ὑῃθ σοοα ὑμαῦ 1 40 ῬΓΟΙΏΪΒ6 

(οπὶ. 43 Απα 8ο1415 8}}84}} θὈ6 θουρῃῦ ἴῃ 18 ἰδ η6, 

ὙΠΒογθοῦ γὸ βαυ,Ὁν “Τὺ [8 ἀοβοϊαΐθ, ψιπουῦ Ττηϑὴ ΟΥ 

Ὀοδϑύ ; [ὖ ἰβ σίνϑῃ ᾿ηὔο ὑπθ δδηάᾶ οὗ πο ΟΠ] 088. 

44 ρῃ 58}8}}] θὰ Π6].8 ἔοὼ ΠΠΟΠΘΥ͂, 8πα βυ βου] 06 

{ῃ6 ἀοϑαάβ, δηᾶ 868] ὑῆϑιμ, 82η6 ὕδκο υυϊύῃθβϑοθ, ἰῃ 

080 ἸΙαπᾶ οὗ Βοη)διηηΐη, δηα ἷἱπ ὕδθ ρΐδοθθ δρουΐῦ 

Φογυβδίθιη, δηα ἴῃ ὑπὸ οἰθ1685 οὗ Φυάδῇ, δηᾶ ἴῃ {δ 

οἱΌ108 οὗ ὑ8θ 81] οουπίγυ, δηά 1 ὑμθ οἰὐϊο8 οὗ 086 

Ιου δηά, 8ηα ἴῃ ὑῃθ οἱίθϑ οὗ ὑ86 δου :9 ἴ0Υ 1 ν} 

την ὈΔῸΚ ὑμ6 Ὁ οἀρυϊνιῦν, δαὶ ὙΔΏΜΘΏὮ. 

(4) Οάρ. χχχίϊὶ. 

Ραγίδλον γγοηυῖδοβ οἱ {ιἰππῦο τοϑδίογαζϊοη. 

ΧΧΧΙΠ. ἸΑπᾶ ὑμθ ψογὰ οἵ Ὑδῃῆνοιῃ οδὴθ υηὔο 

Ψογϑιηΐδη ἃ Βοοοῃα {ΐμηθ, ἢ }]6 6 88 γού βῃαῦ ὺρ 

ἴῃ ὅμῃο συδ͵Ια-οουτγύ, βαγίηρ, 3 ΤῊυΒ βαι ἢ Ὑδην θῇ 

{μαὺ ἀοοίι 1ὑ,8 ὙΔΏνΘΙἢ ὑμδῦ ἔογηηούϊο 1ὑ ὕο οϑύβ 15} 

8 ΗδΘΌ. απ ] δγίπρίηρ. 

Ὁ ΤῊΘ ϑορῦ. 48, ἐλου δανψεϑὲ; οἷ, υ. 306. 

ο Οἵ. χνὶϊ. 26 ; αἷἶβο, ἔοσ 89 ζϑῆϑγαὶ ὑγουηῖθο, χχχὶϊ. 18. 
4 Υ9. Ηἰβ Ρρυγροβθα, δ8 ἀδβογ ροαὰ ἴῃ χχχὶὶ. 42-44. Οἵ. {πὸ 

“10 1ῃ 188. χχὶϊ. 11, χχχνὶ!. 26. 
ο ΨΙΖ. 88 ἃ ροίίοσγ, ἢ. ἴον ῥγαπιοίν, ῥίαπηειν. 8. χυν. 11 αἱ. 
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10; ὙΔΒΕΥΘὮΏ 18 ὨἰβΒ. ἤδη: 8.“ (411 υπΐο τη9, δά 1 

Ὑ1 ΔΙΏΒΥΓΟΣΥ ὑῃθ0; δῃᾶὰ 1 Ὑ1}} ἀθοίασο απο {866 

στοαῦ ὑμίηρβ, δηὰ ἀπ! ἤου]κ, ΒΟ μου Κπηονγοβῦ 

πού. ᾿ 

4 ἘῸΣ ὑδυβ βαϊύ ἢ Ὑδῆνθῃ, (6 Οαοα οἵ [5Γ86], 

ΟΟΠΟΟΡΪπρ ὑῃθ Ὠουβθ8 οὗ 818 οἱὗγ, δῃα ΘΟΠΟΟΓ ἢν 

{86 Ὠουβο8 οὗ ὕῃθ Κίηρβ οὗ δυάδῃ, ψ ῇ 0} ἃγὸ ὈγΌΚΚΘη 

ἄονῃ (ἰο τᾶ ἃ ἀθίθηοθ) δραϊηϑὺ ὑῃθ τηουηαβ," 

8δηα ἀραϊπϑὺ ὑπ βυνογα : ὅ (Τμουρ) ὕμο Ομδιδθϑῃϑ 

8ΙῸ οομηΐηρ ἴο Ἡρῃύ,5 δηά ἴο Η]1] ὑβοὰ σι ὑπο ἀθδα 

Ὀοα 65 οὗ ὑἢ6 τηθῃ, σψῇομ 1 ἢδνθ 5181} 1 Π1Π6 ΔΏΡΟΥ 

ΠΑ ἴῃ ΠΥ ἴυγν, δηα ἴου 4}} γῇοβο ὙἹΟΚΘάηθββ 1 

Ὦδνο ΠΙα ΠΥ ἔϑοθ ἔγοτῃ {18 οἱΐυ ; 5 Ὀθο]ά, 1 δὶ 

ὈΣΙΠΡΊΩρ ὉΡ ὍΡΟΙ ΠΟΙ ἔγοβϑῃ ἢθβῃδ δηὰ ἢϑδ]ηρ, δηὰ 

1 Ὑ1}} θᾶ] μοι: 8)η4 1 ψὙ1}} τονϑδὶ υπῦο ὑδθπὶ ὑῃθ 

ϑρυπμάδησοο οὗ ροδοὸθ δῃᾷὰ βύδοὶ ὐνγ. ΤΑΠα 1 σ}}} 

Ὀτγην δος ὑμο οαρύϊν!γ οὗ Φυάδῃ δηᾶ ὑδθ οἀρὑϊν! ν 

5 Ἠϑδδβ. οἱ οὔ, ἰ.6. ᾿πδοοθββὶ Ὁ]6, ΟΥὁ υπϑίξαίηδ]ο (εἴ. ὕθῃ. χὶ. θ, 
ὙὮθγΟ “ ἱΌΠ ΠΟΙ] θη ᾿ 18 ῬΧΤΟΡΟΥΥ ομὲ Οὗ, 88 θγθ). Ῥθγῆδρε, 
Βονθνοῦ, ομδηρίηρ ΟὯ6 ἰούνοσ, ψὸ οὐρῃῦ ἴο τϑδᾶ, διέάδη (809 
188. χν ὶ. 6). 

Ὁ 566 οἢ χχχίῖϊ. 24. 
5 50, οὐχτἱηρ ἃ ρῥαγίζοϊθ οὗ το ἰούϊνοσβ. ΤΏΘΥΘ 18 ΒΟΙΩΘ ΘΙΤῸΡ 

ἷη 9 ἰοχὺ ἤθγο, σῇ ίο οδηποῦ ὈΘ οογύδιν οογγθοίθα. ΤΏΘ 
οχίϑύσηρ Ηρ. ἰοχὺ γοϑάβ, (ἸΘῪ) αγὸ οοηπρ ἰο ἥρδέ οὐδ᾽ ἰδὲ 
Ολαϊάαεαν, απὰ ἰο πὲ, οἴα., 1 οἢ σϑπηοῦ 6 τσ. 

ἅ 3609 οἡ νἱϊῖἹ. 22; δῃὰ οἷ. χχχ. 17. 
4 ὅο βορῦύ. Τῇ Ηθρ. ἰοχὺ 88, ἐδιθηι. 
ΟἿ. χὶν. 13 (μοὐθ), χχχίχ. 8 (ροϑὸθ δπὰ ϑδίαδιέζιεν, πα 

ΒΟΓΘ) ; 8Ϊ8ο, ὑπουχῇ ὕπ9 Ηθ0. νοσγὰ 18 αἰ δογθην, 18ὰ. χχχιὶ. ὑ. 
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οὗ Ιβγϑϑὶ, 8πη4 1 ν}} 0114 Π6πὶ Ρ, 88 δὖὺ ὑῃθ ἢγβύ.ὃ 

8 Αῃα 1 ν}1}} οἰἴϑϑῆβο’ ὑμϑὰΡ ἔγσομπι 411 ὑμὶν ἰηϊααϊ, 

ὙΒΘΙΘΟΌΥ ΠΟΥ Πᾶνθ Βἰπηθα ἀρδαϊηδῦ 1η6; δῃᾷᾶ 1 ν}} 

ῬδΓάοη 8]}} ὑμθ} ἱπιαυϊθοθ, ΒΟΓΘΌΥ ὑμθνὺ ἢδνθ 

ΒΙΠηΘα αρδίηδῦ Τη6, 8η6 ὙΏΘΓΘΟΥ μου ἤδᾶνθ ὑγδῃβ- 

τοββοα ἀραϊηβῦ η06. 93 ΑΠπα βῆ 8}8]] ὈῸ ὕο πὸ ἔου 

ὃ ὩΔΙῊΘ Οὗ ἸΟΥ̓͂, ἔοΥ ἃ ὈΓδίβθ, δηὰ ἴογ 8 ρίογυ, Ὀθίογθ 

811 ὑμ6 παύϊοῃβ οὗ ὑ89 ϑαγίῃ, τ ϊοἢ 8881] ἤθδῚ 411} ὑ86 

ϑοοά ὑμαῦ 1 δῃὴχλ ἀοίηρ υπΐο ὑμθπ : δηα ὑμου 5888}} 

ἔθδυ δηα ὑγϑη} }]6 ἴοΓ 411] 86 σοοα δπᾶ ἴογ 81} ὑῃθ 

ὈΘδοθ ὑμαὺ 1 ργοοῦυγσθ υῃΐο [6 .. 

Το ἰαπά ποιὺ αἀοϑδοίαξο ιυἱῖ ἰΐοη, δα το-ἱπλαδιοά ; απὰ 

ἐδ6 δ8ὶρηϑ οἱ 7γοψ απάὰ {ἶ{6 εὐ δὲ πιαηι[6ϑ8έ 
ουεγψιυΐογα ἕπ {,. 

10 ΤῊ Βαϊ Ὑδηνθα : Ὑοῦ ἀραίῃ ὑμοσθ 8}}4}} Ὁ 

Ποδγα 1π ὑ]8 ρίδοθ, ψῇογθοῖ γὸ βαυ,} “1ὺ 18 σψγαϑίθ, 

γι πουῦ 8 8δηα νίίνμουῦ ᾿Ὀοαϑὺ, οὐθὴ ἴῃ δ 

οἰὔ1ο5 οὗ Φυάδῃ, δηαὰ ἴῃ ὑμὸ βίγοοΐβ οὗ Ψϑγυβαίθῃ, 

ὑμαῦ Δ΄6 ἀοβοϊδίθ, ψιὑμουῦ δ δηᾶ τὶὐῃοαῦ ᾿ΠΠ8010- 

δηὺ δηα νιϑῃουὺ Ὀοαβύ, 1: 86 νοΐοθ οὗ ΟΥ̓ δᾷῃα (ῃθ 

ψΟΪο6 οὗ ρσδάποθθ, ὑῃ6 νοΐοθ οὗ ὑμ6 Ὀστίἀθρτοοὰ δηά 

ὑ86 νοΐοθ οὗ ὑπ Ὀγάθ,9 0ῃ6 νοΐϊοθ οὗ ὕϑιῃ ὑμδὺῦ Β8Υ, 

δ 1.0. 88 1 ΓΟΥ̓ΤΩΘῚ {ἱ168, 88 οὗ οἷά. ΟἿ. [5868. ἱ. 20. 
ν Οἵ. Ἐ261κ. χχχνὶ. 2. 
41.6. Φογυβαίθιω. ὙΠ} 0Ὁη0 ποχὺ τογάβ οἷ. χῆὶ. 1]. 
ἃ Οἵ. χχχὶϊ. 43. : 

9“ ΤὮΘθ σόνϑσβδὶ οὗ νἱὶ. 84, χνί. 9, χχν. 10. 
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᾿Οἶνο ὑβδηκ απο ὙΔΗνΘὮ οὗ Βοβίβ, ἔοῦ Ὑδῆνθῃ 

ΪΒ φοοά, [οΟΥ ὨΪΒ ΙΏΘΓΟΥ ΘηΔυγοί ἔου ονοῦ,᾿' δηὰ 

ὑμαῦ Ὀσγίηρ (βδουῆοοθ οὗ ὑμδηκαρίνιηρ πηΐο {Π6 

Βουβοὸ οὗ Ὑδῆνθῃ." ΕΣ 1 ψ1} Ὀτηρσ ὕδὸκ {86 

οδρύϊν τ οὗ ὑπ6 Ἰαπα, 88 δὖὺ ὑ8ο ἢγϑὺ, βαϊ ἢ: ὙΠ ΘὮ. 

12 ΤΏ βαῖῦ ἢ} Ὑδνθῃ οὗ Βοβίβ : Ὑοῦ δρϑὶῃ 588}8]] 

ὕπο ΓΘ Ὀ6 ἴῃ 018 ρΙδοθ, τ] οἢ 15 ψψαβϑύθ, σι μουῦ πλδη 

ΟΥ Ὀοδαϑύ, δηᾶ ἴῃ 81] ὑῃ6 οἱθ]θβ ὑβογϑοῖ, δὴ Ὠοιηροβίθδα 

οὗ ΒῃΘΡΒΘΓαΒ οδυβίηρ ὑμ6 1 ΗόοοΚΒ ὕο 116 ἄοσῃ. 18 [ἢ 

086 οἰδίο8 οὗ ὑπ 81] οουῃῦγγ, ἰπ ὑμθ οἱδίοθβ οὗ 6 

ον ]δηά, δηα ἴῃ ὑμθ οἱζΐθ8 οὗ ὑμο βου, δῃηα ἱπ 86 

Ιαπα οὗ Βοπ)]δηΐη, δηα ἴῃ ὑῃ6 ρ]δοοβ δρουῦ 96 Γυ88- 

Ι6, 8Πη64 ἴῃ ὑμθ οἱδϊθ8 οὗ Φυσδῃ, 8841} ὑμ6 βοοῖκβ 

δσϑὶη Ρ888 δοηρ δὖ ὑῃο ἢδη59 οὗ τη ὑπαῦ οουηύουῃ 

ὑῃθτη, βαὶ ἢ ὙδΏνΘΆὮ. 

Α γγοπιῖδε οἱ ἐδ ἑάεαϊ ἔΐπρ οὐ ὁ Μεδδιαΐ,᾽ απὰ οἱ ἐδ 

ρογροίιαϊ ρεγγηιαηοησα δοί, οἱ ἰΐλε ᾿αυϊάὶς 
ἀγνηπαδίψ, απὰ οἱ ἰΐδε Γουϊήοαϊ γγιοδίδοοά. 

γυ. 14-1ὅ δ΄ΓΘ6 τορϑαίθα, σὴ αἰ ρηῦ ναγίαὐϊοηβ, ἔγοσηῃ 
ΧΧΙΝ. ὅ-6. ΤἸΏΘ Θηΐίγο βοοϊίϊοῃ, υυ. 14-206, ἰΒ ποῦ ἰὴ [ἢ 
δορί. . 

14 ΒοΒοΪά, 86 ἀδὺνβ δῖὸ οουηϊηρ, βαϊ ἢ Ὑδῆνθἢ 

ΚΑ ἸΠιυγρίοδὶ ἱπνοοσδίίοῃ, οοτωσλοη ἰῃ ὑπθ ᾿ἰδύθς Ῥβδίγωβ (Ῥβ. 
αν]. 1, ον. 1, Ἴχυν δ. 1, 29, οχχχνυΐ. 1-, 20,---ἰ(ἣθ γα οἴαυθο, 

4180, ϑ᾽βουνῆογθ, 88 Ρβμ. οχχχνὶ. 4-26). 

Ὁ" ΟἿ, χνὶ!. 206. ο Οὐ. χχχὶὶ. 44. 
ἀ Οἵ ἴων. χχνἹἹ. 32. 

ὁ ΗΘΡ, αοοογαϊηρ ἰο ἐδ ἢαπαδ (ἰ.6. αὖ 086 αἱ γϑουο) ; ο. ν. 81]. 
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ὑπ8ὺ 1 ψ1}} ρογίοστη ὑμαὺ σχοοα ὑμίπρδ 0 1 ἢδνθ 

ΡῬΓΟυ ἰΒοα υηΐο ὑ86 Ὠοῦβο οὗ ἴβσϑϑὶ δηα ἴο ὑπ ἤουβθ 

οὗ Φυάδῃ. 18 Ι͂ἡ ὑμοβθ ἀδυβ, δῃὰ δὖὺ ὑμαὺῦ {ὔπηθ, ψ1}} 

1 οδῦυβθ ἃ βμοοῦ οἵ ΓἸσὐθουβηθθδ ὕο βρυίπρ ζοσίῃ υπΐο 

Πᾶνα; δηῃάὰ ἢ 8841} ὀχϑοαΐθ Ἰυαροιηθηῦ δῃᾶ 

ΤΙΣ ὐθουβηθθδ ἰη ὑῃ0 ἰαηά. 1561η ὑμοβὸ ἀδὺβ 88}}4}} 

ψΦυσδὴ ὈῸ βανοᾶ, δηα Ψογυβα θη 5}}4}} αὐν6}} βδαῖοϑιῃ ; 

86 ὑμΐβ 18 (086 Π816) ΒΘΥΘΌΥ 8}6 588]} θῸ οδ]]ϑα, 

ε ὙΔΕΝΘὮ 18 ΟἿ τἱρηὐθουβηθθβ.᾿ 17 ΕἿΣ ὑῃυβ βδ ἢ 

ὙΔῆνΘΩ : αν α 8}8}}] ΘΟ ψϑϑδηῦ 8 τδῃ ἴο 805, 

ὍὌΡΟΩ ὅδθ ὑῆσομθ οὗ ὑ89 βουβθ οὗ [βγδ6] ; 18 ϑ 6 Γ 

8841} Π6 ρῥγίθδαίβ ὑμ9 1μουϊύθϑδ πψαηὺ ἃ ἴ8ὴ Ὀθίογθ 

26 ἴο ΟΥ̓͂ΘΥ Ὀυγηὺ ΟΠΘΓΙΏΡΒ, δηα ὕο Ὀυχη Οὔ] δύο η8 

8η6 ἰο ἀο Βδο]ῆοθ ΘΟὨ ΪΠΌΔ|1Υ."5 

5 Οὗ, χχὶχ. 10; δἷϑο ΨΦοβῇ. χχὶ. 46, χχιὶἹ. 14, 1δὅ (΄ ἢδνθ ὕσγο- 

Ταϊθϑα ᾿ ὮΘΓΘ ἰΒ 110. “ ἤδνθ βροΐζκϑῃ,᾽ 88 ἱῃ ὕΠπ680 Ῥϑεβαρθβ). 
Ὁ ΤῊΘ Ὡδῖὴθ οχργϑθβείνθ οὗ ὕπο ἰάθαὶ ομδγϑοίοσ σῇ [16 

Ὠδίϊοη Ὑ{11 θὰ αἰθρίαν, οἢ ἰὴ χχιὶϊ. 6 (800 [Ὧ9 ποθ ὑῃθ.9) 
88 Δρρ] θὰ ὑο ἢ ἔυξυτθ ἰἀθ8] ἰκίπρ, 18 δρρ] θὰ ἤθσθ ὕἤο {9 
ξαΐυγο οἱῦν (οὗ. [Π6 βυιῃθο δὶ Ὡδύὴθ “ ὙΔΗΘΏ ἰ ἴποσο,᾽ ΕΖ. 
χΧΙνῚ:. 36). 

5 ἨδθΡ. ΤἼεγο δλαϊ ποὶ δὲ οἰ οὗ πο Παυϊὰ α απ δἰδίηρ, οἵα. 

ΟΕ 1 Κίηρβ 11. 48," ἱκ. δὺ (Ὀοτἢ Ῥαββαρθα Ὀοϊοησίηρς ἴο ὕπο θα" 
[ογοποζωΐο δουρὶ 6 0), θσο ὑδο ὑδβουρδῦ δηὰ (ἰπ ὑπο Ἐ)».} {Π6 
ΘΧΡγθβδίοη ΔΘ Ὀούῃ βί γ ] Δ γ, 

ἃ 1.9, [Π9 ῥτγίοδβίβ οὗ ὑπὸ ὑγὶϑο οὗ 1ονΐἱ, [0 1,ον δ ῖοα] ῥτίθβίβ,---- ἃ 
Ὠραυϊογοποιαΐο ϑχργθβδίοῃ. ὅθθ Ὠϑυΐ. χν. 9, 18, χνιϊ!. 1, 
χχίν. 8, χχν!. 9, ὕοΒβῇ. ἱϊ). 8, νὴ]. 88; δ]8ὸ Εζ. χη. 19, χ]ν. 1δ. 

9 ἨθΡ. ποίδον δαὶ ἰδδγα δὲ οιι ΟὔἹ ὠπίο ἰδ ργίοοίο ἐδ 1,ουΐίδο 
Ω τᾶν ἤγοηι δείογε πιὸ, οῇεγέπσ . . ., απὰ δωυγηΐπσ. .., απὰ 
ἀοῖπα ... Οἱ.1 Κίηρβ νϊ. 25 Ἀσὰ. 
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Α τομποιυοὰ γγοηυῖδε οἱ δα ρεγηιαηθηοσα οἱ ἐδε Παυϊαὶς 
ἀνπαδίψ, απὰ δε 1 ουϊξίοαϊ ργιοδί οοά. 

19 Αηα {Π6 ψοτα οὗ Ὑδῆνθῃ οδπλθ υηΐο «“οΥθ Δ, 

Βδυΐηρ, 39 ΤὨυΒ βαι ἢ ὙδΘἢ : 1 γθ οδῇ ὈΓΘδΪς ΠΥ 

οονθηϑδηύ σι 6 ἀδΔγΥ, δῃηά τὴν οονϑηδηὺ ψῖῦ ὑῃθ 

ηἰρὐ,5 80 ὑμαῦ ὑμοῦθ βῃουἹὰ ηοῦ 6 ἀδὺ δηᾶ πὶρηὺ 

1 ὑΠ6 1 βθδϑοῃ ; 31: 6 ΠΔῪ 8180 ΠΥ οονθηδηῦ Ὀ6 

Ὀγόκοη τι Πᾶνα ΤΥ βοσνδηὺ, ὑμαῦ ἢθ βῃου]ὰ ποῦ 

Ὦδνθ ἃ ΒΟ. ἴο ΓοΙρῃ ΡΟ ἢΪ8 ὑῆσοῃθ; δπᾶ σὺ 

80 1,ονῦοβ ὑῃθ ῥγίθϑίβ, ΠΊΥ͂ ΠΤ] ἰβίοιθ. 32.458. {86 

Ὠοϑὺ οὗ ἤθανθῇ οδηημοὺ Ὀ6 ἡυπροΥθα, ποῦ μοῦ 096 

ΒΑπα οὗ 6 860 Πηθϑϑυτθα ; 80 ΜΨ1] 1 τα] ΡΥ ὑδθ 

Β60α οὗ Θδν!α ΠῺῪ βογνδηύ, δῃαὰ ὑμὸ [,ονϊΐθα ὑμδὺ 

ΤΑΪΉΪΒΟΘΓ απο Π1Θ. 

γαλισοΐ, ιυἱἷ πουεν οαϑδί οὐἱἹ ΗΠ 18 ρεορῖο, οὐ δγίηρ ἰο αἢ 
επά ἰδ6 γα οἱ ἰδ 8ερά οἱ αυϊά. 

38 Αηᾷ {86 ψογὰ οὗ Ὑδῆνθῃ οδῆθ απο Φογοιίδῃ, 

Βαυην, ᾿3 Οὐπβίἀθγοϑῦ ὕμοὰ ποῦ σψμδὺ ὑμι]8 ΡΘΟρὶθ 
αν βροόοΐκθῃ, βαγίηρ, “Τὴ ἔγο ἔδυ θθ ψῃϊοἢ 
ὙΔΉν θη δύῃ οἤοβθῃ, ἢ6 μαύρ ονϑῃ οαϑὺ ἐβοῃλ οὔ 3 

Δηα μον οομύθπηη ΤΩ ΡΘΟΡΪΘ, ὑμαὺ ἰὑ βῃου]ᾶ Ὀθ 
ἼΟ ΙΟΓΘ ἃ Ὠϑύϊοηῃ Ὀοίοτθ τ6.Ὁ ὃ50 ΤΉυβ 9 88] ἢ 

5. 80 ορύ. (1μ6.), ὅγε. Τποοά. Ψυΐ,. ΤῊο ΗΘΡ. ἑοχὺ ἰηβογὶβ 
ΌΥ θύγοσ, απά. ΠῚ 

Ὁ 80 δορί. (1μ06.), ὅντ. Ταγζ. (χχχὶ. 30. Τὸ Ηθῇ. ἐοχὲ 
ἢ88, δαίογα ἐΐεηι (ἴῃ πο οαϑθ "ὉΠ1Β Ῥϑορ θ᾽ ἐπ [9 ἔσθ ᾿ηθ οἵ 
Ὁ. 24 τοαυδῦ, οομύσασυν ὕο ὑϑαρϑ, Ρ9 ἃ μϑαύμϑῃ ρθορ]θ). 
“ὙΠ υυ. 2ὅ, 2θα οἵ, χχχὶ, 30 ἴ. 
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ὙΔΉΏΜΘΙ : ἢ ΤΥ οονοηδηῦ ἢ ἀ(ἂν δηα ηἰρηῦ 

[8ἰ8η4}} πού, 16 1 ᾶνα ποῦ δρροϊηΐθα ὑμθ ογαϊ πη ο 68 

οὗ Ὠϑαϑϑῇ 8Π6 ϑδσίῃ ; 35 θη Μ|}} 1 α'80 οαδὺ ἄυγᾶὺῦ 

086 Β06α οὗ ὅδοοῦ, δηα οὗ αν! τὴν βοσνδηῦ, Βο ὑμαὺ 

Ι νὑ}}} ποὺ δία οὗ ἢ͵8 βθϑα ἴο Ὀ6 συ] 8 οὐ Σ {86 βοϑα 

οὗ ΑὈγϑθδηι, ἴβα8ο, 8η6α ὕδϑοοῦ : ἔοῦ 1 ψ}}} ὑυγην 

ὑΠ6 Ὁ οδρ νιν, δ8π6α] ἢᾶνὸ ΘΟΙΏ Δ ΒΒΊΟ ΟἹ ὕδϑιη. 

ΔΑ ποχᾷ βϑουὴβ ὕο ἢδνο ζδ]]Θὴ ουὖῦ 'η {Π6 ΗΘΌ. 

Ὁ 5ἥο ἴὴ9 ΗθΡ. ἰοχίύ. ΤΏ ΗθΌ. ταῦ 88, δγέησ δαοΐξ. 



ΟΗΑΡΤΈΕΒ ΧΧΧΙΝν 

Τποϊδοηίβ ἀπγίηρ ὑΠ6 Βῖορθ οὗ Φογυβδίοσμῃ Ὀν ὑπὸ (] δ] ἀδθϑηβ 

(Β.ο. δὅ88-6). 

(1) ὑυεγερηυναΐ, ἀοοίαγοδ ἰο Ζε(οκιαΐ, ἐΐ6 ἴδϑϑιι6 οἱ "δὲ 
ϑίοσο, απῷὰ ἰδὲ ζῖηρ᾽ 8 οἱὧὔὐὴ [ένα [αΐα. 

ΧΧΧΙΥ. Ι1᾽Ὃ0ὡΤὼιο ψοσγὰ ψἘῖοἢ οαὴθ αηΐο Φογθῃῖδῃ 

ἔσομη ὙδΏνθῃ, θη ΝΟ ΘΒΔαγθΖΖαὺ Κἰηρ οὗ Βαῦγυ- 

Ιοῃ, δηα 811 8 δύτων, δηά 411] ὑπ6 Κίῃραοιηβ οὗ [ῃθ 

Ἰαπα οὗ δὶβ ἀοπιϊηΐοη, δῃὰ 411] ὑῃθ ρθορίθβ, 6 10 

Βρῃθπρ ἀραϊπδὺ Φογυβαίθηι, δηα δραϊηβὺ 811} {89 

οἰθΐ65 ὑβογθοῦ, βαγυίην : 3 ΤὨυβΒ βα ἢ ὙδνθὮ, ὑῃ6 

αοαἂ οὗ ἴδβγδϑὶ, αο, δῃὰ βρϑδῖκ ο Ζοραρκίδῃ Κίηρ οἵ 

Ψυσδι, δηὰ βὰν υῃΐο ἢϊπι, ΤὨυΒ Βαϊ ἢῃ Ὑδῆνθῃ, 

ΒΘΒοΙΪα, 1 δηλ ψίνὶηρ ὑῃ18 οἷν ἰηὔο 80 μαπα οἵ [86 

Κίησ οὗ ΒΑρυίομ, δηα ἢθ 5}8}} Ῥυγῃ 1 σι Ητο: 

8 Δ)ηα ἐδοιι 58Π8]10 ποῦ Θβοᾶρθ ουὖὺ οὗ 8 Βδησ, Ὀαΐ 

Βῃ] 0 ΒΌΓΘΙΥ Ὀ6 ἔδκοιη, δηα ἀθ] νογθα ἰηΐο 5 μδῃᾶ ; 

8Π6 ὑδιῖηθ ουϑϑ 8141} Ῥθῃοϊα (6 ογϑϑ οὗ ὑμὸ Κίηρ 

οὗ ΒΑΌΥΪοΙ, 8Π6α ἢΘ 58}}81}}] βρθδὰκ σι ὑμθθ τπουνῃ 

ἴο πηουΐῃ," Δῃα υπΐο ΒΑΡΥΪΟΙ Βμ810 ὑῃμοὰ ΟΟΙΏΘ. 

4 ΟἿΪΥ ΠΘᾺΣ ὑμο ψοζὰ οὗ Ὑδένοι, Ο Ζϑαρκίδῃ Κίηρ 
8 ΗΘΡ. λίϑ ηπιοιμδ δλαῖ δρεαΐ ιυἱδ τἂν πιοιμὴ ; οἷ. χχχίϊ. 4. 

4200 14 

4“ 
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οὗ Φυάδῃ : ΤὮυΒ Βαϊ 8 Ὑδῆνθ ΟΟΠΟΟΓΗηρ 866, 

ΤΏου 881} ποὺ α16 ὈΥ ὑπο βυνοσγα : ὅ ἔμοὰ Βα] ἀ]6 

ἴῃ Ρθ806 ;5 8Π4 88 αὖν ὑῃ6 θυγηίηρβ ἔον ὑδγ ἔδύῃθσβ, 

086 οστηοῦ Κἰηρβ ψὩοἢ ΟΓῸ Ὀοέοσο ὕμθθ, 80 58}48]]} 

ὕμπου Ὀυγη (οἀου 8) ἔοσ ὕμ 66 ;2 δηὰ “ ΑὮἢ Ἰογα! ᾿ 588}8]]} 

ΠΟΥ νᾶ] ἴοῦ ὑῃμθ0; [οὉΥ 7 ἢδνθ βροζκϑῃ ὑπ πτοχά, 

βδὶ ἢ} ὙδΔΕνΘὮ. 

86 Απᾶ Ψογϑιιίδηῃ 6 ῥσορμοῦ βρδᾶῖθ 811 {μο80 ψογαβ 

αηΐο Ζοαο τη Κιηρ οὗ πα δῇ 1 96 Γυβδίθηῃ, 7 ἤθη 

086 Κίηγ οὗ ΒΑΡΥΪΟΠ Β δὴν 88 βρῃϊηρ δραϊπϑῦ 

Φογυβδ θη, δηα] δρδϊηδύ 411 0ῃ6 οἱδϊ68 οὗ Φυάδῃ ὑῃδύ 

ΓΟ ἰοἔῦ, Ὡϑιηθῖν, δραϊηθὺ 1,8 Ώ]Βη,Δ δη6] δρδϊηβῦ 

ΑΥδΚΔἢ : ἴου ὑμθβθ (8106) Γϑιηδ "66 οὗ {6 οἱ 168 

οὗ Φυάδἢ 88 ἔογ θα οἰ 68. 

(2) Τῆς γοορῖίε, υυῇδη ἐΐα β8ἴοσε δοσαη, δαᾷ ϑιυογΉ 
δοϊοηυηῖΐψ ἰο οὔον δε ἴαιυ, απ οπιαποὶραΐα 
ἐμοὶ Ηοὖγοιυ δἴαυεδβ, διιὲ μαὰ αἰεγιυαγάδ, 

ιὐἤθη, ἐπα δῖοσε ιτϑαϑ ἱοηιρογαγὶϊμ ταϊϑοί, 
αἀϊδοιυσποα ἐΐ6 οδ[ϊσαζίοη. 

876 ψογὰ ὑμαῦὺ οδῆθ υηο {6 ΓΟ δ ἢ ἔγοιῃ 

8 Ζραθικδ, ἰη ἔδού, αἰθα ἰη ῥγίβοῃ ἴῃ ΒδΌν]οη δὔύογ πανίηρ πδὰ 
8. ΘΥΘ8 ρυὺ ουῦ Ὀν ΝΟ Πδάσθζζασ αὖ ἘΠ Ό]ΔῊ (ἰπ Οοοθ]θ- ϑυγία, 
ΟἹ πο Ν. οὗ Ῥα]οβίϊηθ) : 8606 Φογ. 11]. 1]. 

Ὁ 8ο ϑορύ. ὅυυ. νυ. Τμὸ Ηο. ὑοχὺ μαβ8, σαπά ιὐὐδδ. (ΤῈΘ 
σμϑηρθ ἱῃ ὑῃθ ΗΘΌ. ἰβ Θχύγθῃϑν 5:8]].) 

5. βεοο ὦ (Ὥσοῃ. χνὶ. 14, χχὶ. 19. 
ἀ Νον Τεοῖϊ εἰ-ἥεον, αθουῦ 36 ταΐ]ο8 5. Ὁ. οὗ ὕογυβαίθηι. 
5 Νοὺ ἰἀοηίῆοα ; Ῥαῦ ῥγόρϑθὶν (ςοξ. 1 ὅ)πι. χνὶ!. 1) δροιΐ 1ὅ 

γηΐϊο5 5... οὐ Φογιιβδίοχη, 
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ὙΔΉΜΘΆ, αἴύογ ὑμδῦ Κίηρ Ζοαθκίδῃ δα τη866 ἃ οονο- 

πδηὺ 100 8411 (ῃ6 Ῥϑορὶθ ψὮ 10} ψ6ΓΘ ἴῃ Φογαδβδ- 

Ια, ὕο Ῥγοοϊαίτη ρου υαὐΐο ὑπο ; 3 ὑμδῦ ΘΥΘΣῪ 

ΙΏΔΠ ΒΒου]α ἰού ἢΪ8 Ὀομάμ8Π,} δπαὰ ΘΥΘΥΥ ΤΠ} ὨΪ8 

ὈοΠα͵λδ16α," Ὀοθηρ 8 ΗἩΘΌΓΘΥ ΟΥ 8η ἩΘΌΓΘΥΘΑΒ, ρῸ 

ἔγϑο "Ὁ ὑῃμῃδῦ ποὴθ Βῃουϊα υ8δὸ ἃ δονν ΠἷβΒ Ὀγούμο 88 

ἃ Βίανθ. 10 Αηὰᾶ 8]] [86 Ῥυ] 008 δηα 411 86 ῬθΟὈ]θ 

ονουϑά, νψβίοῃ δα ϑηΐϊογοα 1ηὔο ὑδ6 οονθηδῃηῦ, ὑμδύ 

ΘΥΘΟΙῪ ΟἿΘ Βμουϊα ἰοῦ ἢἷ8 Ὀομπάχϊηϑῃ, ἀπ ΘΥΘΤῪ ΟἿΘ 

ἢ18 Ὀομαϊηδια, ρὸ ἔγϑο, ὑμδαῦ ἤοῃθ Βῃουα 860 ὑμθῖ 

88 ΒΙδνυθθ ΔΠῪ ΠΊΟΙΘ; ὑμοὺ οὈθυθα, δηᾶ ἰοῦ {ῃθὴὴ 

8ο: 11 θυύ δἰοσυγαγαβ ὕπο νυ ὑυγηθά, δπα οδυβοα {6 

Ὀοπάμηθῃ δηα μθ Ῥομαμμλδιαβ, βοτὰ ὕμοΥ δα [ἰού 

βο ἔτγϑο, ἴο σϑοΐυσῃ, δηα Ὀγουρσηύ ὑμθηὰ ᾿ηὔο Βα ]θού ἢ 

ἔοῦ ὈΟΠαΙΘη 886 ἴοΥΓ ὈΟΠαΠ18165. 

«]ογοηιϊαῖ, γοδιικοδ ἑΐοηι [οΥ ἰλεοῖγ αἰδγοδβρεοὶ ἰοιυαγα8 
Υγαδιυοΐῆ, απὰ δγοαοῖ οἱ [αΝ ἢ. 

1 Αῃὰ {80 ψογζὰ οὗ Ὑδῆνθῃ οδπθ ο {“616- 

τ δ ἢ ἔγοτα ὙδθνψθΙ, βανίηρ, 13 ΤῊυΒ Βαϊ β ὙΔΆνΘΙ, 

ἴπ0 αοἂ οἵ ἴβζϑοὶ : 1 τηδᾶθ ἃ οουϑῃδηῦ Ὑ]ῦ ἢ ΥΟῸΓΣ 

δῦ ΓΒ ἴῃ ὑΠ6 ἄδυ ὑμδῦ 1 Ὀγουρμῦύ ὕμοια ἔοσί οαὖ οὗ 

[86 ἰαπα οὗ Εωγρύ, ουαὖ οὗ {μ60 μουβθ οὗ θοπάᾶδρο," 

ΒΩ, 16 Αὐ {86 θῃμὰ οἵ βϑυθῃ γϑδὶβ γὸ 8}8]] ἰού 

8 1.0. Ι8]9 δῃηᾷ ἔθζωβδϑθ βίανοϑβ. 

Ὁ 869 [9 ἰὰτν σοίοσεϑα ἴο ἰῃ Ὠϑυῦ. χν. 192. 
9 ἨΘΌ. ἦοιιδε οἱ δοπάπιδη (ΟΥ δἰαυεδ). 8.0 αἰ ψαυβ. 
ἀ βθ0, θοῦ. χν. 12. 
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80 ΘΥΨΘΓΥ͂ ΙΔ} 18 ὈΓΟύΠΟΡ ὑμδῦ ἰβΒ δὴ Ηθῦγον, ψ 0 ἢ 

Β}81}1 Ὀ6 5Βο]α υπΐο ὑδθθ, δηα 85}4}} ἢδνο βοσνϑα {Πθ6 

ΒΙΧ ΥΘΑΙΒ; ὕμου Βμδ]ὺ ἰοὺ ᾿ἷπὶ ρὸ ἔγθθ ἔγοτῃ ὕμθϑ : 

θυῦ γΟῸΣ ἔδύμοιβ Παρ κθηθα ποὺ υπῦο τη6, πϑὶὑΠῸΓ 

ἱπο ποα ΤΠΟΙΡ θᾶῦ. 156 Απα ψε αἰὰ ποῦν (τη, δηὰ 

ἄο {μδῦ ψὨΟἢ νγα8 σὶρ [ἴῃ Τ}1Π6 ΘΥ̓́ΘΒ, ἱπ ῬΓΟΟΪΔΙ ΓΤ Ϊηρ' 

ἸΟῪ ΘΥΘΓῪ Τη8} ὅο ἢΪ8Β ΠΟΙΡΏΡΟΟΓ ; 8η6α γὸ πι866 

ἃ οογθηδηῦ Ὀθίοσθ τη 1 ὕῃθ Ὠοιιβθ ΟΥ̓́ΘΕ ΜῈΪΟὮ ΤῺΥ 

816 δαύμ Ὀθθη οδὶ]θα :5 16 θυῦ γο ἰυτηθα ἀρδῖη δηα 

ΡῬΓΟΐδηθα τὴν ὨδΙηΘ,Ὁ 8πα οδϑυβθα ΘΥΘΥΥ ΤΏ8Π ἢ Ϊ8 

θομάπηδη, δηα ΘΥΘΥΥ Τηδὴ ἷβΒ ὈοΟΠαϊηδία, ΤΟΙ γῸ 

δα Ιοῦ ροὸ ἔγϑθο δὖ ὑῃθὶ ρ]θδβυγθο, ο τούυσῃ ; δηὰ 

γο Ὀτγουρμύ ὑμθῖὰ ἰηΐο βυρδ)]θούϊοη, ἰο Ὀ6 υπίο νου 

ἔου θομπαιϊηθῃ δηα ἴο ὈΟΠα 8168. 

Υαδιυοΐ, ιυυἱῖ! ογπιαποῖραίε ἰΐοηι ἴγοηι ΗΠ β οἱση, δογυΐσο 
απα ργοίοοίίοη τπΐο αἀοδίγιοίίοη ; απὰ ἰδὲ 

Ολαϊάαροαηδ ιυὲϊί ογο ἴοηῷ τοίγη, απά 

ἰαἶε {6 οἷἶῳ. 

117 ΤΠ Πογοίοσο ὑζυβ βαι 8 Ὑδῆνθῃ : Υὸ ἤᾶνθ ηοῦ 

ΠΘΑΓΚΘηΘα υηΐο ΠΠ6, ἱπ Ῥγοοϊδὶ πληρ ΠΠθοσῦν, ΘΥΟΥῪ 

ΙΔ ὕὅο 18 ὈΓΟΐΠΟΡ, 8Π6α ΘΥΘΥΥ 8 ὕο 8 ποὶρἢ- 

8 8506 Οἡ νἱἱ. 10. 
Ὁ ΨΊΖ., ΌΥ ἀϊθονγηΐηρ [89 δρτϑοιηθηῦ ἩΏῚΟ, δα ὈΘΘη ΒΟΪθταην 

ΒΎΤΟΓΙ ἴο ἱῃ ὕῃ9 ΤθιηρΙθ. 
5 ΗδρΌ. αοοογαΐηρ ἰο ἰδεὶγ δοιιῖ (1.6. Ποῦ ἀθϑϑὶγθ : 8606 χχὶϊ. 27 

σὺ ὕηθ ποίθ). Τὴ Β8πὶ0 οχργοββίοῃ ἰ8 ἰῃ Ὠϑιυῦ. χχὶ. 14 τϑη- 
ἀογοά, Ἥ ἸΙοῦ ΠῸΡ χὸ ιυλώδιεν δὴδ ιυἱ.᾽ 
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ὈΟΌΥΣ : ὈΘΒΟΪά,  ῥγοοϊδίπη ὕο γοὰ 8 ᾿ἰροσύν, βδὶ ἢ 

Ὑδῆνθη, υπΐο ὅμθ βνοσα, υπῦο ὕπθ ρϑβύθηοο, δηᾶ 

ππῦο {86 ἔβϑιαϊηθ ; 8Π6α 1 ψ1}} δ κϑο γοὺ ἃ οοῃβίθγῃδ- 

ἰοηδ ἴο 8411 080 Κίηράομηθ οὗ π0 ϑασίῃ. 18 ΑΔ). 1 

Ὑ11 σίνο ῃ6 τηϑῃ ὑμδὺ ᾶνθ ὑγϑηβρτοβδθα Τὴν οονθ- 

πδηΐ," ψΏΙΟῊ ἤδνο ποῦ ρῬϑυζοσσηθα ὑπ ψΟΓῸΒ οὗ [ἢ9 

οονθηδηΐ ψΏ1Οἢ ὉΠΟΥ͂ τηϑαθ Ὀθϑίοσθ τηθ, θη ὑΠῸΥ 

οαὖῦ {16 οδἱέ ἰῃ ὑνδίη, ὃ δηα Ῥαββθα ᾿ϑύνγοθη (ἢθ ρδγίβ 

ὑπογθοῖ," 19 (89 ῥγίποθθ οὗ υσδῇ, δπα ὑῃθ Ῥγίμοθϑθ οὗ 

Φογυβδίθιῃ, 86 θυ ΟἢΒ, δηα [Π6 ῬΓΙοΒίβ, δπὰ 81] {Π9 

ῬΘΟΡΙΘο οὗ [86 ἰδηα, νυ οἢ Ῥδββοα Ὀϑύνοῃ 86 ρϑγίβ 

οὗ {μο οδὶξ ; 391 11} ὀνθῃ γίνο ὕξοιι ἰηο 9 Βδηὰ 

οὗ ΠΟΙ ΘΗΘΙΏΪΘΒ, δπα ἰηΐο ὑπὸ πα οἵ ὑῆοι ὑμδῦ 

ΒΘΘΚ ὑπο 11}: δῃηὰ μοῦ ἀθδα Ὀοαΐθθ 8881} ὈῸ ἔογ 

οοα υπΐο [Π9 ἔον]δβ οὗ ὑῃο ἤθδνϑῃ, δπα ἰο {πο Ὀθαβϑίβ 

οὗ {86 ϑασύῃ. 31: Απὰ Ζραρκίδηῃ Κίπρ οὗ Φυάδῃ δπὰ 

ὯΒ Ῥγΐποθβ Ψ111 σῖνο ᾿πίο ὑΠῃ6 Ὠδηά οὗ ὑϑ" ΘΏΘΙΩΙΘΒ, 

δπα [ηὐο ὑῃ6 Πδηά οὗ ὑδοιῃ ὑμδῦ βϑοὶς ὑμποὶγ 116, δπα 

Ιηΐο {86 Πδῃα οὗ {μ6 Κίηρ οὗ ΒΑΌΥΙΟΙ Β ΔΓ, ἡ ὨΟἢ 

5 690 χν. 4. 
Ὁ ΤΏ οονοπδηῦ οὗ υ. 13 ἔ. 
9 ΤΏο οονθϑῃδηῦ οὗ υὐ. 8, 10, 1. 

ἀ βο, ἐχαηβροδίῃρ ἃ σογργά. Τὸ ΗοΡ. ὑθχὺ [αβ, ἐδδ οαἱΐ υυὐὴίοΝ 
ἐδον οὐ ἑπ ἐυσαΐῃ. 

9.Α σθσϑιθοην ὈΥ ἡ ὨΟἢ ἃ οΘονοημδηΐ ΟΥΓ δρτθοσηθηῦ νγ88 ΒΥτηθο]}1ο- 
ΔΙ γαϑβοα (εἴ. ὅθῃ. χν. 10, 17): 0 οοπίγαοϊη ραγίΐοθ 
Ῥαβϑϑα Ὀούνϑθϑῃ ὅδο αἰνίἀθα ρῥίϑοθβ οὗ ὕμο νἱοίτα, ἱπινοϊείησ, ὕροῦ 
Ὀπθιλθοῖνθβ 8 γα ἔδύθ ἢ πον ἔα]οα ἴἤο ἔ.181] 1μ9 δἰϊρυϊαιοα 
οοπαϊθοιβ. 
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ΔΘ βΟῸΠΘ ὕρ ἔτοτῃ γου." 32 ΒΟΒΟΙΪά, 1 γ1}} σΘοιηπδηά, 

Βδὶ ἢ Ὑδνθη, δηα οαυβθ ὑπο ἴο γϑίυσῃ ὑο {15 

οὖν ; δῃὰ {6 0 88}8}1} βρ}γύ δραϊηδῦ ἰὑ, δηα ὕδκο 10, 

διηα ὈυΓΗ 1 τ ἢτθ : δηα {86 οἰϊίοβ οὗ δυάδῃ ν}}} 

1 89 ἃ αἀοδβοϊδίίζοῃ, τι μουῦ ᾿ΠΠΔΟϊ δηΐῦ. 

8. 1.9. ψὨΟἢ μδνθ σγαϊθοα (ῃθ εἷἰθρθ. Κβ'600 χχχν]ϊ ὅ; δηὰ οἷ. ου 
χχὶ. 2. 



ΟΗΑΡΤΕῈΒ ΧΧΧΥν 

ζογοηναΐ απα ἰΐδο Ποολαδέϊο8. 

Τονδγαβ ὑῃ6 οἷοβθο οὗ [ὴ6 γοίζῃ οὗ Φϑῃοίδκίτω, ἢ ΟΟΠΒΘ- 

αύθηοθ οὗ {ῃ6 ὑογγϊΐοσυ οὗ Φυπάδῃ Ὀοίηρ ονθγσαῃ ὉΥ τηϑγδυά- 
ἰὴ Ῥδηάβ οἵ Ο]ιαϊἀδϑϑημβ, ϑ γυῖδηβ, δπα οὐὔθγβ, ὑπ6 ἔπ} ν οὗ 

{πῃ6 ΠΟ δ Ιοθ, ῇο δα Ὠἰνῃογίο ᾿ἱνραὰ ἃ ποιηϑδα [119 ἱπ 

ὑθηΐβ, ἕοοῖκ γοΐυαρϑ ἴῃ Φοευβαίθγω ; δηᾶ Ψογοιηίϊδῃ, ἔγοτῃ 9 

ΘΧΘΙΏΡΪΘ οἵ ἐὑποὶνρ βύϑυπορ δάμογθμοθ ὑο ὑῃ6 ργϑοθρίβ οἵ 

6] διῃοϑδίογ, ρΡοϊηΐβ 8 ἰθθβοι ἴοῦ"' Ὠ1Β οὐχ σου ΓΥτΏθη. 

ΧΧΧΥ. Ι1᾽7|6ὸ σοσγὰ ὑβῖοἢὴ οδθ απο Ψο γι 8 ἢ 

ἔγοτη Ὑδν ἢ ἰῃ ὑπ0 ἀδγβ οὗ Φομοϊδκίμη, ὕἢθ βοῃ οὗ 

οβίδῃ, Κἰηρ οὗ Φυάδῃ, βανίηρ, 5 ὅο υὐΐο [86 Πουβθ 

οὗ ὑμ6 ΒΟ δὈὶύοβ,} δα βρϑδκ ψὶῦῃ ὑΒθη, δπα Ὀσῖην 

Ποὰ ἰηὔο ὑδ6 ἤουβο οὗ ὙδῆνθὮ, ᾿ἰηὔο ομὸ οὗ δ 

ΟὨΔΙΆΌΘΙΒ," 8Πα σίνο ὕπο Ὑἱπὸ ὕο αὐηκ. 38 ΤΏΘη 

8 Το ἘΘοδδθὶίοΒ ΘΓῸ 8 βυραϊνίβίοη οὗ ὑῃ9 Κοηϊΐοβ (1 Οἤγοῃ. 
11. 66), ἃ ποιηδα ὑγὶθ ϑασὶν δββοοϊδίθα υἱῦῃ [δγ86], δου ]οα δἔϊθγ- 

νναγὰβ ἰῃ ὑπο Κ΄. οὗ υάδῃ (Ψπά. ἱ. 16, 1 Βαχμ. χν. 6, οἵ. χχν!ὶ. 10)" 

Ὁ ΤῊΘ “ ΟὨδΙΏΆΡΘΓΒ᾽ δισαηροὰ σουπὰ {Π0 οουγίδ οὗ ὑ86 Τϑιαρΐθ, 
δηὰ υϑοῦ ΡΑΥΟΪΥ 88 βύοσθῃμουβϑοβ, ῬδυΌΪΥ 88 σϑβίἀθῃοθβ ἴογ [9 
Ῥτίϑδίβ, οἴο. 860 ΕΖ. χὶ. 17, 38, 46, 46, οἴο.; 2 Κίηρβ χχὶϊ. 1]; 

1 Οἴτου. ἰχ. 26; Νοῆ. χ. 837-39  97960γ. χχχνὶ. 192. 
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Τ᾽ ὑοοῖκ δεαζδηίδῃ, 86 βοῇ οὗ “ϑγϑιηδῃ, ὅθ βοῃ οἵ 

ἨδΌδΖΖ Δ, 8η6α ἢϊ8 ὈΓΟΌΏΓΘΗ, 8η6 48]] 8 ΒΟοῃ 8, δηᾶ 

[89 ψ οἷο μουδβο οὗ ὑῃ6 Βδομδοιύοβ ; 4 δῃὰ 1 Ὀγουρύ 

{Πθπ ἰπύο 86 Ὠουβο οὗ Ὑδῆνθῃη, πο ὑπΠ6 οὔ ΘΓ 

οὗ {86 Βοῃβ οὗ Ηδῆδῃ δμθ βοη οὗ [ρα δ]δῃ, [Π6 Τ8ῃ 

οὗ αοά, ψὨΟἢ γγα8 ὈΥ ὅπ ομδΟΓ οὗ ὑῃθ ὈγΪΠΟΘΒ, 

ὑμαὺ γψγῶβ δῦογσθο ᾧμῃθ οὔδιδορ οὗ Μδβδβοιδῃδ [ῃ96 

ΒΟ οὗ δ! υτη, [6 ΚΟΘΡΟΓ οὗ [86 ὑμγοθῃο αν : ὅ δὰ 

Ι βού Ὀθέοσθ [9 Βοῃβ οὗ 6 ἢουδβο οὗ 0 ΒΘΟΒΔΌΙοΒ 

ῬΟν]Β [}} οὗ ψὶπθ, δημα οὐρ8, δῃα 1 βαϊα υπύο {ΠΏ ΘΠ, 

ΕΓΙΚ γο πο. 5 Βυΐύ ὑμογ. Βαϊα, “Υεο ν1}}1 ἀτὶπκκ 

ὯΟ ἍἼΙἰΘ: [ῷοΟΥΣ Φοηδαδρ ὑῃθ βοὴ οὗ βθοῆδθ,. οὐ 

ἔμ, οοιτηδη θα 8, Βαυηρ, “Ὗο 88}8}} ἀση]ς ἢ 

ὙΠΘ, ΠΟΘΙΓΠΘΡ γθ, ΠΟΙ ὙΟῸΣ ΒΟΏΒ, ἴῸΓ ΟΥ̓́Θ : 7 ΠΟΙ ΠΟΥ. 

8181} γοὸ Ὀυ]]ἃ μουβθ, ΠΟΥ ΒΟῪ ΒΘΘ(, ΠΟΣ ρ]αηύ νἱπο- 

ΘΙ, ΠΟΡ ἤδᾶνθ ΔΩΥ: δυὺ 41] σοὺ ἀδὺβ γὸ 588}8]} 

αν0}} ἰῃ ὑθηΐβ ; ὑμδῦ γ9 ΠΙΔῪ 1 ν}ὃ ΠΙΒΩΥ αἀδΥΒ ἴῃ ὑἢ9 

Ἰαπὰ ψβθγϑίῃ γὸ ὯΘ Βο] οὐ ΓΘ ΙΒ.᾽ 8 Απὰ τὸ μᾶνθ 

Ποδυκθηθα ἴο μθ σνοΐοθ οὗ Φοβοηδαδ 86 βοῃ οἵ 

ΒΘομαῦ, ΟΡ ἔδύμογ, ἴῃ 8411 ὑμαῦ ἢ ομαῦρθα 8, ἴο 

ὙΠ ΠΟ γγ»]ὴ6 811] Οὐγῦ ἄδυύβ, γγχο, ΟΣ τσῖνϑβ, ΟΣ ΒΟΏΒ, 

5 ῬΥΟΌΘΔΟΪΥ ὑπ0 Μδαβϑοίδῃ σψο νγὰβ ἔδύθμο οὗ {η6 ρῥγίϑαὺ 
Ζορμδηΐθῃ, ταϑηζοῃθα ἰῃ χχί. 1], χχῖχ. 2ὅ (ΘΟ 8660 9 ποίθ), 
Χχχνῖὶ. 3. 

Ὁ Ομθ οὗ ὕπο ὑῃγϑθ Ὑ ζϑϑρϑσθ οὗ ὑπ ὑμγοϑῃο α, 1.9., ΡΓΟΡΘΡΌΪΥ, 
οὗ {89 ἴΠτθ9 ραύθβ οὗ ὑπ Τϑιιρῖθ. Τοῖς οδῆοθ τγῶϑ δὴ ἱτηροτγίϑδηῦ 
ΟὯΘ; 8ῃα [9 Βοϊάθσβ οὗ ῦ σϑηϊζοαὰ ποχὺ ἴο [δ ολιϑί ρῥγίοοῦ δπὰ 
18 ἀθρυΐϊν : 8609 ἰἱ. 24; δῃὰ οὗ. 2 Κίηρθ χίΐ. 9. 

9. 869 2 Κίηρϑ χ. 1, 23. 
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ΠΟΙ ΟΡ ἀδυρηύοιβ ἢ " ΠΟΥ ὕο θυ} ΠουΒ6Β ἔοσ ὺΒ ὕο 

ἀν6}} ἴῃ : ΠΟΥ ἴο μᾶνθ ν᾽ πουδ͵Ίά, ΠΟῸΡ ἢ6]4, ΠΟΙ 866 : 

10 δυῦ γὸ ἢδᾶνο ἀποὶῦ ἴῃ ὑθηΐβ, δηαἃ βᾶνθ ποαγκοηθα 

δα ἄοπμο δοοογάϊηρ ἰο 811 ὑμδὺ Φοηδάδ οὖσ ἔδίμογ 

οομηϑηἀοα 8. 1: Βυῦ 10 οδὴθ ὅο ρῬᾶ88, ψΏΘΩ 

ΝΟΡΟΘΔάγθζζα Κίηρ οὗ ΒΑΌΥ]ΟΏ οδΙὴθ ἀρ ἰπὔο [Π6 

Ιαηά, ὑμαὺ ψὸ βαεαϊά, ““Οοηθ, δηὰ ἰοὺ ὺυ8 ρὸ ἴο 

Φογυβδ θη ἴοΓ ἔθασ οὗ ὑΠ6 διαν οὗ ὑπο Ομ δ᾽ ἀβθδῃ8, 

ΔΗ ἴοῦ ἔϑθασ οὗ {πῃ δύτὴν οὗ ὑπὸ υγίδηβ",᾽ Βὸ τσ 

αν6}} 1 Ψογυβδί θη. 

125 ΤΏΉΘΩ οδπη6 ὕπο σψογα οὗ Ὑδῆνθῃ υπΐο ΘΓ δ ἢ 

Βδυΐηρ, 13 ΤΉυΒ βαῖ ἢ Ὑδῆνθ οὗ μοβίβ, ὑμ9 αοα οὗ 

18Γ86] : ὅΟ, δῃηα 580 ο πθ0 τηϑῃ οὗ υσΎδῃ δηα [ῃ9 

ἱπμδθιαηίθ οὗὐ Ψογυβδίθα, ὙΥ111 γὸ ποῦ σϑοθῖνθ 

ἱηβύσυοῦ αν ὕο ὨΘΑΓΚΘΩ ὕο ΤῺ ψοσγαὰβ ἴ βδίῃ Ὑ88}- 

ψο . 14 Τῇο ψοσαβ οὗ Φϑῃοηδαδο {6 Βοῃ οὗ Ἀθομδῦ, 

{μ8ὺ ἢθ ΘΟ δ πα 6α ἢὨΪ8 ΒΟΏΒ, ποῦ ἴο ΟΥ̓Κ Ψ1Π6, 816 

ῬοΥοσιηθα ; 86 ὕπον ασκς ΠΟΠΘ πὑηΐο 18 ἀΔΥ, ἴοσ 

μον Ὠθασκθῃ υὑπύο ὑπο ἔδύμου Β οοιμημηδησπηθῃῦ : 

θυῦ 1 πᾶνθ Βροκθῃ υπΐο γου, Γἰβίηρ ὕΡ ϑϑγὶν δηὰ 

ΒΡΘΟΑΚίηρσ ; 8Ππα γὸ ἔδνθ ποὺ ἢϑδυκοηθα υῃΐο [Ώ6. 

16] ἤδνθ βοηῦ αἷἰβὸ υὐὖο γοὺ 81] ΤῺ βοσυϑδῃΐβ [9 

ῬΓΟΡΒΘΙίδβ, σίβιηρ ὉΡ ΘΑΓν δηα βοηαϊηρ μοι, βαυίηρ, 

“Βούυχῃ, 1 ΡΓΔΥ γοῦ, ΘΥΘΙῪ Πι8} (ΤΌΤ ΗΪΒ ΘΥ]] ΨΑΥ, 

δ ΗἨΘΌ. (88 αἰνψαυθ) ἄγαηι (εἶ. θη. χχν. 20 Εχω.; Ψυά. χ. 6 
Ἐ.). ἘΕῸγ ὑδ9 ἔδοῦ τοΐοσεϑα ἴο, 8060 2 Κίηρβ χχίν. 2. 

Ὁ Οἱ, οογγοοξίοῃι (οἷ. χνὶϊ. 23). 
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8 διηθηα γόοὺ αοἰηρσβδ, δηαὰ ργσὸ ποὺ δἵνοσ οὐδοῦ 

ζοαβ ὕἤο Βοῦνο ὕδμϑιῃ, δηα γὃ 8881} ἀὑγθ}} 'π ὑΠ6 Ἰἰδαπὰ 

ΜΏΙΟΝ 1 μᾶνὸ σίνθῃ ο γοι δῃᾶ ἴο γοὺγ ἔδύμογθ5 : ἢ 

Ὀυῦ γθ ᾶνθ ποῦ ἱπο]]ηθα ΥὙΟῸΣ ΘΆΓ, ΠΟΙ Ὠθδγκοηθα 

απο Πη0. 16 ΕΌΓΣ {Π9 ΒΟΩΒ οὗ Φομοπδᾶδ ὕμθ βοῃ 

οὗ ΒΘΟΒΔΡ πᾶνϑο ρογξογιηθα [6 οοχῃχηδησιηθηΐῦ οὗ 

ΠΟῚΓ ἔδῦμοῦ το ἢ6 ΘοΙμηδηαθα ἔδοιῃ : υΐ {18 

ὈΘΟΡΙΘ Βαίῃ ποῦ μοαγκοηθα υπΐο 0. 17 ΤὨθγοίογο 

[08 βαϊῃ Ὑδῆνθα, ὑμ0 αοαὐ οὗ Ποθίβ, 6 αοἂα οἵ 

18γ86]1: Βομοϊά, 1 δ ὈΓΩρΊηρ ὑροῦ ΨΦυάδῃ δηὰ 

ὍΡΟΙ 8]}1 ὑπ ἱπῃδθοιδηΐθ οἱ Ψογυβαίθη 811 ὑῃθ ου]] 

0ῃηδὺ 1 ἢᾶνθ ργοπουποθα δραϊπδῦ ἔθ : Ὀθοδυβθο 1 

ἤδγθ βροόοϊίζκθῃ υπίο ὕδμθῃι, θαῦ ὑΠ6Ὺ πᾶν ποῦ Πϑδγκ- 

ΘΩΘα ; δηᾶ 1 πᾶν οδὶὶϑα υηΐο ἔμποιῃ, Ὀθαῦ ὑοῦ 

δδᾶνθ ποῦ δηβνουθα. 18 Βυῦ υηΐο ὕπο ἢουδο οὗ [86 

ἘΘΟΒδΟΙΐοΒ βαα ογθι δῆ, ΤὭυΒ Βαϊ ἢ Ὑδῆνθἢ οὗ 

Βοϑίθβ, ὕπ6 αοα οὗἉ ΙΒγῦϑδοὶ : Βθοδυβθθ γὸ ἢδνϑ ῃοαγκϑθηθα 

απὖο ὑῃ6 οοιτηδησπηθηῦ οὗ Φθῃοηδα Δ γοὺγ ἔδύῃου, 

8.η6 Κορύ 811 ὶβ οοπηηϑησιηθηΐβ, πη ἀοη6 δοοογά- 

ἱπς υῃΐο 811 ὑμαῦ Ὧ6 οομηδηαθα σοὺ ; 19 ὑμογϑίοσθ 

(8 βαὶ ἢ} Ὑδῆνθἢ οὗ Πποβίβ, ὑῃ0 Οαοα οὗ [ϑζγϑο] : 

Φοημδάδο ὕμθ βοῃ οὗ θοῦδὴ 88}8]}} ποὺ ναμὺ ἃ, ἤδη 

ὅο Βύδῃμαν Ὀθίοσθ πηθὴ ἔοσ ΘΥΘσ. 

8. Α ΒυΓΏΤΏΒΓΥ, ἰπ Φογθηλ  }}  Β Ρἢγδδϑοΐορν (εἶ. χν δ. 11, χχν. ὅδ, 
6), οὗ ὑπ ὑϑδοιμιίηρ οὗ ἔοσζωθγ ὑγορῃοίθ. 

» ῊΘΡ. ἐδέγε δῆαϊΐ ποί δὲ οιὲ οὔ μπίο σοπαααῦ ἐξα δοη οἱ Πεοϊαδ 
α τηαπὶ δίαπαΐηρ, οἷο. : οἷ. χχχὶῖ, 17. 

9 1.9. ἴο Βθ0Γν 9 ΠῚΘ : 800 1 ΕΚίηρβ χ. 8; δηά οἵ. ογ. χν. 19. 



ΟΠΑΡΤΕΙΒ ΧΧΧΥ͂Ι. 

ον σδογοιωΐ ἢ θ Ῥγορἤμθοίοθ σοῦ εγβῦ οοτωτζαϊ θα ἴο 

στρ. 

πη ιδι6 [ουτί, ψοαν οἱ “ εδοίϊαξῖηι (Β.Ο. 604), «7 εγεπιϊαῇ 

ἐ6 σοπιπιαπι θα ἰο ευγῖΐε ἀοιυη, αἰΐ (δ6 γγορἠθοὶε8 

εἰνοῖ, μα δεοη εἰ ογοώ ὃ ἀΐην ἀιγὴηρ 

ἐδ ραδὲ ἐιυετιέψ- ἦγε ψοαγϑ." 

ΧΧΧΥΙ. 1τΑμπᾶ [ὑ οδπηθ ὕο ρ888 ἴῃ ὕπο ἔουγίιῃ γθ8 Ὁ 

οὗ Φομοίακίπη, {μ6 βοῃ οὗ δοβίδιι, Κίηρ οὐ Φυάδξ, 

{παι ὑἷἱβ ψογὰ οδπῖθ υηΐο ΨΦογθιιίδῃ ἔσομη ὙΔΒΘΕ, 

Βαγΐηρ, 3 Τακο ὑμ6θ ἃ τῸ}] οὗ ἃ Ῥοοκ, δηαὰ στὶῖθ οἢ 

Ὁ 811 86 τψγογαβ ὑμδῦ 1 δνὸ βροόκϑῃ υπΐο 866 ὁ0ῃ- 

οΟΙἷηρ; [Βγ86],ν δῃα οοποογηΐπρ “08, δῃηα οοη- 

ΘΟ πο 811 [Π6 πδύϊοηβ, ἔγοπι 89 ἀν 1 βρδκθ ὑπο 

{μο06, ἔτοτια ὑμ9 ἄδγβ οὗ “οβίδῃ, ουθῇ ὑπο {18 ἀν. 

8 Τῦ 80 Ρ6 ὑμπδῦ (μ6 Βουβο οὗ Φυάδιῃ ν1}} πϑᾶγ 4]] 

[86 601} ψ ΒΟ. 1 διὰ ρυτροβίπηρ ἴο ἀο υπΐο ἔδρα ; ὑμδύ 

8 ἢθ90 χχν. 3 (οὗ. ὑῃο ἀδίο ἰπ χχν. 1). 
Ὁ Βορῦ. 68, ὡεγυϑαΐοηι, ῬΓΟΌΘΟΪΥ τον: ἴου Φογθειΐδῃ 

δἀάγθαβϑοθ [6γ896] (ἰ.6., ΟΥ ὑπο 5ἰὰθ οὗ “Φυάδμ᾽, (89 Ν. Κἰπράοεα) 

ΟἿΪΥ τ φργοηνίϑεδ (Δ, 6-18, χχχὶ. 2-22); δι ἐδοθθ του]ὰ ποὺ 
ΒΌΡθογνο ὑῃ9 ΡυΓΡΟΘΘ οὗ ὑῃ9 ΓΣΟῸ]], 88 βυρροθίθα ὈΥ υ. 3. 
᾿ 210 
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ΠΟΥ ΤΩΔῪ τούυ ἢ ΘΥΘΓῪ ΤΏΔῺῊ ἔγοιη ἢΪ8 601] ψᾶν, δηὰ 

μὺ 1 Τλᾶὺ ἰογρῖνο ὑμοὶγ ᾿πἰαυϊῦὺν δηα ὑῃ 6} βίη. 

Ης αἀϊοίαίο8 ἤει αοοογαϊησίψ ἰο Βαγιιοΐ, απα αϊγοοίδ 
δῖην ἴο γτεοαά ἰΐοην ριιδίϊοῖψ ἴηι ἰζ6 Τοηιρίο. 

4 ΤἬΉΏΘΗ 6 Γϑυ δ ο4]16 ἃ ΒΑγαοἢ ὑμ6 βοη οὗ ΝΟΥ ; 

δηα Βαγοι τοῦθ ἔστομη ὑῃθ τηουτῃ οὗ Ψογθιηΐδῃ 84]} 

πὸ ψοσαβ οὗ Ὑδνϑι, το ἢθ δα βροκϑὴ υπΐο 

ἢ]πῈ, ΡΟΩ ἃ [Ὸ]] οὗ ἃ ὈοοΟΚ. ὅ Απὰ ΦΔογθιηΐδῃ οοι- 

τηδϑηάρα Βϑγυοῇῃ, βαυηρ, “1 81 ἀοίαϊηθα :85 1 οδῃπηοῦ 

8ο ἰηύο {86 Βουβο οὗ Ὑδῆνθα : ὅ ὑμογθίογο ργὸ ἐδουι, 

δηα τοδα ἴῃ ὑῃθ 10]1, ψ ἢ ὕμπου παϑὺ νει θη ἔγοιῃ 

ΤΥ τηουΐῃ, ὑπ ψοσαβ οὗ Ὑδῆνθἢ 1 ὑπ ϑδγβ οὗ ὑμ6 

ῬΘΟΡΙΘ ἰῃ Ὑδανθ Β Ποῦβθ ὉΡΟῚ ἃ ἔδϑδὺ ἄδὺ : δῃὰ 

που Βδ]ῦ τοδα ἤθη 8180 ἰῃ 6 ϑδγτβ οὗ ἃ}} Φυάδῃ 

ὑπδῦ οομηθ ουὔὖὺὖὺ οὗ ὑπ ὲΓ οἱὐϊθ8. 710 τηδυν Ὀ6 ὑπον ν1}}} 

ΡῬτοϑϑοηῦ ὑμὶν βΒυρριὶοαύίοην Ὀθέοσο δῆ, δηα σ}}} 

ΓΘ ΓΙ ΘΥΘΓῪ ΟἿΘ ἔγζοιη ἢ]Β ΟΥ]] ΨΥ : ἔοσ ρτϑδῦ 15 ὑῃθ 

ΔΗΡΟΙΡ δηά δ ἔυσν ὑμδῦ ὙδηνΘἢ δύῃ ργοηουπορα 

ἀροϊηδῦ 818 Ῥθορὶθ.᾽ 5 Αμὰ Βδγυομβ {μ6 βοῃ οἵ 

ΝΟΥ αἸα δοοοσαϊΐϊης ἤο 8411] ὑμδαὺ «6 γϑιηϊδῃ {86 

ῬΓορμϑῦὺ Θοιδηαθα μι, σοδαϊηρ ἴῃ 6 ὈοΟΚ ὑμ6 

ΟΣ οὗ Ὑδν ἢ ἴῃ ὙδΏνγ ἢ ΒΒ Πουβθ.3 

5 ῬΓΟΌΘΔΟΌΪΝ ὈΥ͂ ΒΟΙῚΘ ΟΘΓΘΙΩΟΙΔΙ ὉΠΟΪΘΔΏΏΘΒΒ. ΕὉΓ [ἢ9 νψοσάὰ, 
οἵ. 1 βαηλ. χχὶ. 7. 

» ΗρΡ. ἐδλεὶγ δωρρίτοαῤίοη ΟἿΣ αἰ. ΟἿ. ἴος [0 οχργϑβϑβίοῃ 
Χχχν!. 20, χχχυ]ι. 26, χἸ!. 2, 9, δ. ἰχ. 18, 20. 

ΟΡ, 8 ἰδ ἃ Βυχηγηθσν δίδίθιηθηῦ οὗ ταῦ 8 ἀοδβοσίροα τὶ 
ΤΔΟΣΘ Ρασίδουϊασβ ἰῃ υν. 9-10. 
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10 ἐΐνα [οἱϊοιυϊπσ, ψοανῦ Βαγιοῖ, γοαάδβ ἰΐ6 τοῖϊ πὶ ἰδ 
Τρηνρίθ. ϑόπιὸ οἱ δα γργίησοϑ, δοαγὶης οἱ ἐὲ8 

οογιέοηΐδ, ἔανυο ἐὲ τοαά αραΐῃ ἰο ἐδοηι- 

δοῖυεϑ, απὰα τεϑοῖυο ἐΐθη ἰο τη οι 
«ολοϊαζῖηι αδοιιξ τ. 

9 Αηᾶ 1Ὁ ο816 ὕο 888 ἴῃ 86 δ ἢ γϑᾶῦ οὗ "76 μοΐδ- 

Κίπι, ὑῃ6 βοη οὗ Ψοβίδι, Κίπρ οὗ υάδῃ, ἰῃ 86 πἰπὺ ἢ 

πιοηύῃ," ὑμαῦὺ 411 π Ῥϑορὶθ ἴῃ Ψογυβαίθπι, δηα 8} 

86 Ῥθορὶθ ὑμδῦ οϑῖῃηθ ἔγοπι 86 οἰύϊθ8 οὗ Φυάδῃ ἰηΐο 

Φογυβδίθη, Ῥγοοϊδισηθα ἃ ἴδαϑύ Ὀοίοσθο ὙδΏνθῃ. 

10 ΤΏΡΩ τοδα Βδγυοῃ ἰῃ ἴῃ Ῥοοκ ᾧμθ πογὰβ οἵ 

)οΥΘ Δ 1ῃ ὑμθ πουβο οὗ Ὑδανθῆ, ἰῃ 6 Ομδ ΘΓ 

οὗ ἀδϑι)διδῃ, βοὴ οὗ βδρίδη ὑπο (Κίηρ Β) βοογούδγυ," 

ἴῃ ὑπῃ0 ὉΡΡΟΙ οουτύ, δὖ πὸ δηΐσυ οὗ 89 πον ψαύθἃ 

οὗ ὙδΆν ἢ ΒΒ μοῦΒο, ἴῃ ὑμθ ϑϑσβ οὗ 811] ὑμθ Ῥθορίϑ. 

5 1.00. [9 Ἰαΐον ΟΠ δῖοι (ΝΟ. ἱ. 1), δογγοβροπάϊηρ ὕο οἂν Ὠθϑοθπι- 
ον (εἴ. νυ. 223). ὙΠῸ Ηοῦτονν γοαῦ δὖ ὑΠ|8 ὑϊηο θοζδη ἴῃ βργίῃμ. 

"» ΘΡ. ἐδ δογίδε. ΤὮΘ ᾿ἰκἰπρ᾿Β  Βοῦῖρο, οτ, 88 ψἷὸ͵ Βπου]αὰ βαν, 
ϑεογείαγυ (1 ΚΊΏρΒ ἰν. 3 αἱ., ΕΝ πλ.}, τγαϑ δῇ ἱτηρογίδην πληϊθίου οὗ 

βίαϊθ: 800 1 Κίηρβ ἱν. 38, 2 Κίηρβ χὶϊ. 10, 1688. χχχν!. 2. 10 ττὰ8 

00 ϑϑογοίδευ, Κββμαρηδηῃ, ἤούθ τηθηζίοποα, το, 18 γϑασβ Ὀϑἔογο, 

Ὀγουσῃῦ δηα τοϑὰ Ὀϑυίθγοηοιην [0 Ψοβίδῃ, αἴδνογ Σὺ δα Ὀοϑῃ 
ἀἰϊβοονοσθὰ ὉνΥ {π0 Πίσῃ ρῥγίοαὺ, ΗΠΚίΔἢ, ἴῃ ὑῃ6 Τϑγωρῖθ: 866 
2 Κίηρδ χχιΐ. 8, 8, 9-11,12, 14. Οὐθϑιμδγίδῃ νγὰβ ὑῃο Ὀγοῦθοσ οὗ 

ΑἸ κασὰ, ηο πδαὰ Ὀοἔγιϑη θα Φογϑιλίδῃ ἃ ἔθ γϑασβ Ῥχγον]ϊουβὶν 
(χχνὶ. 24). 

9. 1.6. (88 ἰῦ ἰβ Θ΄θθυν Ὦογθ οδ]]9α, 6... 1 Κίηρβ νὶ. 36, νἱξ. 12) 1Π9 
ποῦ οουχὺ (ἔογ ὑπ Ἰόιρὶθ ττῶϑ 0 οὐ ὑπθ πίρῃοθῦ ραγὺ οἱ 
Ζ᾽οη). ΟΥ, οἡ χχ. 2. ! 

ὁ 566 ου οἤδρ. χχνὶ. 10. 
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1. Αηά ἤθη Μιοδίδῃ, 86 βοὴ οὗ ἀϑιηδείδῇ, ὑμθ Βοῃ 

οὗ ΚΒδρῆδῃ, μδα μϑαγὰ ουαὖ οὗ ὕπ ὈοΟΪΚ ἃ}} ὑπθ ογαβ 

οὗ Ὑδάνϑα, 13 6 σοηὺ ἀονπ" ἴο ὑμ6 Κίηρ᾿Β Βουδβθο, 

ἰηΐο {86 Ββθογϑύδυυ Β οὔδιῃθροῦ : 8ηαᾶ, ἴο, 411] {μθ 

ὈΓΪΏΟΟΒ σοθ βἰὑνψηρ ὕπο, ουθὴ ΕἸ βηδιηα ὑῃθ 

Βϑογοίδσυ, δη6α Ῥο]δίδηῃ πὸ βοη οὗ Ξ᾿' βομηδίδῃ, δηὰ 

ἘΠΠπαίδη {Π6 Βοη οὗ ΑοΏΟΥ, ἢ δηα ἀϑιδυ δὴ 6 Β0ῃ 

οὗ Κ'βαρῆϑδῃ, δηα Ζϑαθιίδῃ ὑπὸ βοῃ οὗ Ηδῃδηϊδῇ, 

86 811 086 (οὐμθυ) ρῥυΐίῃοθθ. 13 Απαὰ Μιοδίδῃ ὑοϊὰ 

[θὰ 811} ὑῃ86 ψόοσαβ ὑμδαύ 6 δα ποαγὰ, ψῇϑη Βδιυοῆ 

ΓΟΔα ὑπ ὈΟΟΚ ἴῃ 86 οϑβ οὗ 89 ρϑορὶθ. 14 Τῇθη 

811 ὑπ6 ῬΓΐποΘΒ βοηῦὺ Φϑμυαιὶ, ὕη0 βοη οὗ Νοίμδη δῇ, 

ὑμ6 βοη οἵ Κ΄ βοϊϑυηίδῃη, ὑμ6 βοῃ οὗ (ἼΒΗϊ, υπΐο Βαγυοῇ, 

Βδυΐηρ,  ΤΆΚΘ ἴῃ ὑμΐηθ δῃα 089 ΤΟ] τ Βογοῖη ὕδου 

Βαβύῦ τϑδα ἴῃ ὕΠ0 ΘδῚβΒ οὗ ὕμ9 Ῥθορῖίθ, δῃᾶ ρμο.᾿ ὅο 

Βδῦυοῖ ὑμ6 βΒοῃ οὗ Νουϊδῃ ἴοοῖκ ὑπ6 ΓῸ]] ἴῃ ἷ8 Ὠδηά, 

8ηα οἂτηθ υπΐο ἤθη. 16 Απᾶ {ΠΟῪ 8816 υπΐο Ἀ πηι, 

ΔΙΌ ἀονῃ, ΠΟΥ͂, δηὰ τοϑα Ὁ ἰῇ ΟἿἿ θϑῖβ.᾽ 800 

ΒΑ τοδα ἰὖ ἴῃ ὑπο θᾶγβ. 15 Απᾶ ἰῦ οδὴηθ ἴο 

ῬΑΒ8, ἤθη ὑπου μδα ποαγὰ 4]} ὑπ σψογάβ, ὑμαὺ ὑπο ν 

{ΓΘ ἴῃ ἔθϑαῦ οὔθ ἰοψναγα οὗμοσ, δηὰ βαϊὰ υπῖο 

Βϑγυοῖ, “ Υ0ο Ὑ1}} βυγοὶν 611 ὑμ6 Κίηρ οὗ 411 {8686 

ΟΓΩΒ.᾿ 17 Αηὰ μὸν δϑκθὰ Βδγιοῖ, βαγίηρ, " ΤῸ]]} 

18, ΠΟΥ, Ηον αἰαδὺ μου τὺεῖΐθ 8411 80 τογαὰβ δὖ 

5. ΨΙΖ. ἔγοτω ὕπο Τϑυιρῖὶθ. 8.66 ὑπο ποθ οῃ χχίὶϊ. 1. 
Ὁ Οἱ, χχνΐ. 22. 
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ΗΒ τηουΐμδλ" 18 Απᾶ Βδυομ βδι4 υπΐο ὕδμθῃ, 

.Ηθ ρῥγοπουμπορᾶ 411} ὑπϑβο σγογάβ απο πὴ Ὑγὶυ ΔΒ 

ταουΐῃ, δηᾷ 1 ψτούθ ὑπθηὶ τὶ ἱπκ ἴῃ ὑμθ Ῥοοϊκ.᾽ 

19 ΤΏΘΩ Βαϊ μὸ ργίποοθ υαηὖο Βδγυοι, “ ἅο, Β146 

{π66, ποὺ 8η4 Φογοιιίδῃ; δηᾶ ἰοῦ ὩῸ τηδῃ ΚΙΗΟΥ͂η 

ΠΟΙ γο Ὀ6.᾽ 30 Αηᾶ {πον νοῦ ἴῃ ἴο ὑπ Κίηρ ᾿πἴο 

{Π6 οουγίν : αῦ ὑΠ6Υ 164 ἊΡ ὑμθ ΤΟ]] ἴῃ 086 ΟΠΔΙ ΘΓ 

οὗ ἘΠ ΙΒΗδ πα ὑμ6 Βθουθύδυῃυ : δηά ὕδμου ὑο]ά 8]1} ὑΠ6869 

ὑμίηρθ ἴῃ (Π6 Θδ18 οὗ ὑπθ Κίηγ. 

Ψοποϊαξίηι ογάογα ἦα τοὶ ἰο δε δγοισὴξ απὰ τεαά 

δοΐογε ἴηι. Πηγαροά ὃψ 118 σοηίοηῖβ, 6 σιιΐϑ 

ἠὲ ἵν ρίοοοβ, απᾶ διιγηδ ἡ ἴπ δε ἤτεα. 

351: δ'οὸ {86 Κίηρ Βοηὺ οι! ὕο ἔούοῃ 86 ΓΟ]] : δηὰ 

ἢ6 ἴοοκ 10 ουὖ οὗ ἘΠ ἸΒΏδΙηα, ὑπ βϑογύδγυ Β σμδι ΘΓ. 

Αμᾶ Φομυαὶ τοδα 1 ἴῃ ὑπ θᾶ οἵ ὑπ6 Κίηρ, δπᾶ 1ῃ 

[6 ΘΒ οὗ 411 ὑπ Ῥυΐποθβ ΒΟ. βύοοα Ὀοϑια θὰ ὑῃθ 

Κίηρ. Ξ2:.Νον ὑμο Κίηρ νψα8 βιύυϊηρ ἴῃ ὑπ τιὶμίογ- 

8 ΤῊο ϑορῦ. οπιῖίβ αὐ λὲδθ πιοιεδ,---ῬΟγ Δ Ρ8 τίν, 88 ὑπῃ9 ψογὰβ 
Βθϑυ ὕο δῃηδίοὶραῦθ “ ψἹῸ} Ἠΐβ πηουΐῃ ᾽ 'π υ. 18. 

1,6. [ῃ9 ΟΡΘη ἱπῆθγ οουγὺ οὗ ὕπο ραῖΐδοθο. Βῦ 88 Π]18 ΒΘ 8 
ἴο δρτθθ Ὀ8Ὼ}ν σι υ. 22, ΤῺ ΓΩΟΘΟΓΏΒ, ἢ ἃ Β᾽ ρσἢῦ Οἤδηρθ, 
ΓΟΘα, ἐπέο ἐξ οαδίηεέ (Β00 1 Κίηρβ ὶ. 16, θγθ ὑῃ6 βδῖὴθ ψοσὰ ἰβ 
ΤΟΙ ἀογϑα “ ΘΒ γαρΘυ ᾽). 

9 ὅο ϑορύ. ΤΩ. Τῇο ΗΘ. ἰοχῦ 48, ἐΐ. 
4 1,9. ῆο ψο ΓΘ ἐπ αὐὐθηάδηοθ οὐ ἢΐτ (οἴ. Φυά. ἐπ. 19 6ηπ6). 
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μουβοδ: δηα {89 ἔγοῦ οἡ ὕϊπθ ὈΓΑΒΙΘΓ γὰ8 ὈυΓΉΪΠρ 

Ὀοέογο ἢἷπη. 338 Αηᾶ [1ᾧὑ οδηθ ὕο ΡῬδβ8, ὑμδὺ 88 οὔΐϑθῃ 

85 Φομυά!ὶ γοδα ὑπ γθθ ΟἹ ἔου" ΘΟ] ΠΊη8, ἢ6 ουὐ ὑΠ6 1" 

πὶ ἃ ρϑηκηϊο,Σ δπὰ ἤυπρ ((Πθ01}) ἰηΐο {86 ΗΘ 

{μδὺ νγγᾶ8 οὔ [ἢ ὈΓΔΒΙΘΙ, υπ0}] 811 0Π6 ΓῸ]] νγὰβ οοῦ- 

βαμηθα ἱπ ὑπὸ ὅτ {μδὺ νγᾶβ οῃ ὑμ Ὀγαβίοσ. 3. Απᾶ 

{μον σγοῦθ Ὡοῦ δἴγαϊ, ΟΣ σϑηῦ ὑπμοὶγ ρϑυτηθηΐϑ, 

ΠΟΙΠΒΟΙ {80 Κίηρ, ΠΟΙ 8ΔὴΥ οὗ Ὧ18 βογνδαῃίβ ὑμδῦ 

Πρδὰ 411 ἰμθθθὸ ψνογᾶάβ. 36 Ὑοὺ ἘΠἸμδίμδη δηα 

Ὠοαίδῃ δηα Οθιδυῖδῃ πιδα Τηδ646 ᾿ηὐδγοθββίοη ἴο 

[μ6 Κίηρ ὑμδῦ ΒΘ σψουἹὰ ποῦ Ὀυγῃ ὑπ τῸ]] : Ὀπὺ ἢθ 

Προαυκοηθα πού ἴο βοῇ. 35 Απὰ {πὸ Κίπρ οοπι- 

ΤηΔη 664 6 γδῇτηθ6] ὑΠ6 Κἰηρ᾿Β βΒοῃ,5 δηᾶ ϑογδαίδῃ 06 

Β0η οὗ ΑΖΓ6], δηα οι ϑυηΐδῆ ὑπὸ βοῃ οὗ ΑῬάᾶρϑοὶ, ἴο 

[οἴ Βδγυοὴ ὑπ βοῦῖρο δηα Ψϑγουδη ὕΠ6 ῥγορδοῦ : 

θυὺ ὙδΔηνθἢ μια ὑμθη,. 

ὁ ἥο βϑορίύ. ΤὮο ΗδΡ. ἰοχὺ δάάβ, ἐπ ἐδε πέρ, πιοιμῆ, ψ ἩΟῊ ἰβ 

ἢθἴῸ δβιιρογῆμοι, δηα 18 ργΟΡΔΌΪΥ ἃ ρἷοββ θαβϑα ὑροη τ. 9, δπά 

ἱπίοπάθα ἴο οχρίαΐη ΨὮΥ ὑπο Κίηρ βου! 6 ἴῃ ὉΠ νἱηΐογ- ουΒο. 

ν Κο, τἱτἢ ἃ οἤδηρθ οὗ ομϑ ἰούΐου. (ἸΏ: ΗΘΌ. 88 1ΐ βίβπαϑβ 

σοηὐδίηδ ἃ χγδησηθϊο] 80]60181).) 
9 βο βορύ. Τὴ ΗδθΌ. ὑοχὺ δ8, ὦ. (ΤῸ ἔϑῃβϑθ οὗ 9 νϑγὉ 

τοπάογοα  ἢὯ6 οὐδ᾽ ἱταρ 168 γεροαίοα δοϊϊοη.) 

ἀ ἨΘΌ. α δογϑδε᾽ 8 Κη 6. 
4 1.0., ΡΓΟΌΔΌΪΝΥ, 8 ΤΟΥ] ῬΣΙΠΟΘ, ΟΘ 0 δα ἃ Κίπρ' διωοῃρ ᾿ὶβ 

διηοοδίοσβ, Ὀὰὺ ποῦ ὩΘΟΘΘΒΑΥΪν 8 δοὴ οὗ ὑπο τοϊσίηρ ηρ. 80 
Χχχν . 6, 1 Κίηρβ χχὶἹ. 260, δηὰ οβρ. Ζϑρῆῇ. ἱ. 8 (τ ὐθη οὖ ἃ 
ὑϊθ τ θη ὑπο τοὶμιιίης Κίπρ, ΦΨοβίδῃ, οουϊὰ ποὺ πᾶνοὸ παὰ ἃ 
ατονστι-Ρ ᾿ 8οῃ ᾽). 
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εγοδαῦ, 18 οοημπιαποα ἰο τειυγίΐο ἐδ τοΐΐ οἱ δὲ8 
γγορήοοῖοδ, απ ἰο αἀπποιηοθ ἰο υελοϊαξῖηι 

ἐδ6 ἰαἴΐωγε οἱ λϊλδ ἀνπαδῖν απὰα δὲ8 
οι ἱσποηιϊηίοιιδ ἀοφαίῆ. 

317 ΤΠΉΘη μο ψνοσγὰ οὗ Ὑδῆνθῃ σϑὴθ ὕο «6. Θ 188}, 

αἰύοσ ὑμαῦ 086 Κη δὰ Ὀυγηρα {6 ΓΟῸ]], δῃηα {ῃ6 

ΓΒ ΠΟ ΒΑγΌΟΙ δα νύ. θη δῦ ὑμ6 τηουΐῃ οὗ 

Φογοιιΐδῃ, βαγίηρ, 38 Τὰ κο ὕΠ06 δρϑὶῃ διῃούμοσ το]], 

δα τυὺ΄εϊΐθ οἡ 1Ὁ 411 {Π6 ἔώυυ ΟΣ ψογαβ ὑμδὺ ΟΙΘ ΟἹ 

80 τϑῦ ΓῸ]1, σοὶ Φομοίδικίτη ὑμὸ Κίηρ οὗ Φυσδῇ 

δίῃ Ὀυτηρα. 39 Απὰ ἴο Φομοίδκίηη Κἰηρ οὗ δυάδα 

ποὺ Βμδὶῦ βαν, ΤὭυβ βαϊῃ ὙδΏνΘη : Τ΄οι Ἠαβὺ 

Ὀυγηοα (18 ΓΟ]], βαγίηρ, ὙΥΥ μαϑῦ ὕμπου ντιύθῃ 

ὑμογϑΐῃ, βαυίηρ, “ΤῊῈΘ Κίηρ᾽ οὗ ΒδΌΥ]ΟΙ 8}}8}} οϑσ- 

ὑΔΙΏΪΥ ΟΟΙῚΘ 8Ππ6α ἀοβίγου {818 ἰδηα, δῃηα 8881} οαῦβθ 

ὕο οΘᾶ80 ἔγομι 1 Ιη8ῃ δηα Ὀοδβὺ ᾿ 1 80 ΤΊ γϑίοσο 

ὑμ8 βδῖ} Ὑδλνθ Θοποθσίηρ Φομοίδκῖτη Κίπρ οὗ 

δυάδῃ : Ηθ 88}8}} ἤδνθ ποθ ἴο βἰῦ Ὁροῃ ὕμο ὑΓΟῚΘ 

οὗ Θενὰ : δηα ἢἷβ ἀϑδα ὈΟΟῪ 8881} θῸ ἤυηρ ζογίμν 

πῃ {80 ἀδν ὕο {π0 ᾿ροδύ, δῃὰ ἰῃ ὑμὸ πἰσῃῦ ὑο {89 

τοῦ. ὅδ: ΑΠα 1 Μψ1} Ρυπ θη Ὠἷπὴ δηα ἢΪ8 βοϑρᾶ δπὰ 

Ἠἷ8 βουυδῃηΐβ ἔοσ ὑπογ ἰπίαυν ;" δηα 1 {1} Ὀσίηρ 

ὍΡΟΙ ὕμθπ, 8πα ΡΟῚ {Π6 ἱπμ δ ϊ δηΐθ οὗ ΦοΓΌΒΔΙ τα, 

Δα ΡΟ ἢ τηθη οὗ δυάδῇῃ, 411 0ῃ6 ον} ὑμδὺ 1 

5 Οἵ χχν. 9, 10 (ποῦ ἃ νοσῦδὶ αποϊαὐίοι). 
υ ΟἿ, χχί!, 19. 
9 ΗΘ. υἱφή ὡροη δΐηηι, απὰὶ ὡροῖ δὼ δεεὰ, οἵο., ἐλεὶν ἐνπιέσι εν. 

15 
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δδγθ Ῥγοῃουηοθα δραϊηδὺ ὕπο, Ὀυῦ ὑμον μοαυκοηϑὰ 

ῃοῦ. 

ΤῪε τοῖϊ, υἱδῇῷ πιαὴν αὐἀάαεῥιοηδ, ἐδ τοιυγίεη, ὃν Βαγιοὴ 

αὐ ϑογοηια᾽ 8 ἀτϊοίαξίοη. 

82 ΤΉΏΘη ὕοοῖκ 9 γθι δ δ Πού ΤῸ]], δηα ρανὸ ἰύ 

(ο Βασγυοῖ {ἢ ΒΟΥΙΡ6, ὑμ6 βοῃ οὗ Νοσίδῃ: σψῆο υτοὺθ 

{Π ΓΘοι ἔγοαῃ ὑπο του οὗ Ψογθι δῇ 411 (6 τοῦδ 

οὗ ὑμ0 ὈοΟΙ ψμῖοῖ Φομοίδκίπι Κιηρ οὗ Τυάδῃ δὰ 

Ὀυγηοά ἰπ ὑπ ἢτθ : δηᾶ {ποθ σοῦ δα θα ᾿οβὶ θα 

απο ὕπο ΤΊΔΏΥ {κὸ ψΟΓΩβ. 
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ΤῊΘ Ῥθύβου δὶ ἰδίογσυ οὗ Φογοχωΐϊδῃ αἀυγίηρ ὑπ Ββίομϑ οὗ 

Φογυβαίθηι ὈΥ ἐδ ΟΠ! ἀδϑϑηβ (Β.σ. δ88--6) : Ὠῖ8 δγγοβῦ οἱ 
8 οδασχο οὗ ἀοϑογίϊηρ ὕο [9 ϑῆθιων ; ἢἷἰ8 οοῃῆποτιωθηῦ, ἢσϑὺ 
ἷῃ ἃ ἀυσησοοι πῃ ὕΠθ ἤουβθ οὗ Φοπαδίμδη, [9 Κρ Β βοοῦούδβυυ, 
06 ἰῃ π9 ρυδτνά-οουγί, αἴύον ὑμπαῦ, ἰπ δὰ υπάδογρτουμπαᾶ 

οἰβύογῃι, δηὰ ᾿ἰαϑῦν ἰῃ 09 συεγα-οουγῦ ἀραΐῃ ; δηὰ ἢἷβ8 

ἰηὐογνίονγθ τ ἢ Ζοά 8 ἢ. 

ΪΤηἰγοαιοίογῳ ποία οἡ, ἐΐε ἀοοοϑδίοη απ ροϊΐον 
οἱ Ζεάεξίαΐ, (Β.ο. 697--ὅ86). 

ΧΧΧΥΠΙΙ. ἸΑπὰ ζΖοαοκίδη, {ῃ0 βοῇ οἵ Ὺ ΟΒΙΔΕ, 

σοι ΝΟ ΔαΥΘΖΖΑΣ Κίηρ οὗ ΒΑΡΥ]οη δα τδαθ 

Κη ἰπ {π6 Ἰαπὰ οὗ Φυάδῃ, τοϊρηϑα 88 Κίηρ, ἱπδίθδα 

οὗ Οομΐδῃλ ὑμθ βοὴ οὗ ΦΔομοίδκίη. 3 Βυῦ ΠΟΙ ΠΟΣ 

ἢθ, ΠΟΣ δῖ8 βοσυδηΐβ, ΟΣ ὑἢ ῬθΟρ]θ οὗ {6 Ἰδπά, ἀ1ἃ 

Βοδσκθη υηΐο ὑ86 τ γὰβ οὗ Ὑδνθα, τ ΒΙΟΒ ἢθ Βρδῖκθ 

Ὀγ 086 Ῥγορμοῦ Ψοσθιδῃ. 

Τῆι ΟΠαϊάαοαηϑ δεὶμο οδίϊροῦ ἰο γταῖϑε ἐδ δἷορε, 
.εγεοηιαΐ, ἴῃ, γορὶψ ἰο αἢ ἐπφιῖγῳ αὐάγοδδοά 

ἰο ἤΐηι ὃν {δὲ ζίηρ, ἀεοίαγεδ ἐλαὲ δεν 
εὐ! ϑοοῆ, τοίη, απὰ ἰαζοε ἐδ οἵέν. 

8 Απὰ Κἰηρ Ζοαθκίδῃ βοηὺ Φοθυοδὶ ὑδθ βοῃ οἵ 
͵ . Μ 8.69 Φ. 24, 

ΩΝ 
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β΄ Ιθδ ἢ, δηα Ζορῃδηΐδὴ ὑπ βοὴ οὗ Μδαδβοίδῃ, 

{86 ρῥτὶοβύ," ὕο ὑμθ Ῥσορῃηϑὺ 9 ϑγϑη δ, βαρ, ὁ ῬΓΑΥ, 

ΠΟΥ͂, ἴοῦ ὕὉ8 υηΐο ὙΔΏνΘΗ ον αοα.᾽ 4Νον {6Γ6- 

ΤΩΪΔ ἢ 88 80}}} οοταΐηρ ἴῃ δηὰ ροίηρ οαὖ διχοηρ ὑῃθ 

ῬΘΟΡΙΪΘ : ἴοῦ ὑῃοῦ δᾶ ποὺ γοῦ ρυὺ δὶπι ἰηὔο ῥγΊβοη." 

δΑηα ῬΠΑΓΔΟΒ ΒΒ ΓΙ ΨΔ8 ΟΟΙ6 ἴοσίῃβ. ουὖὖ οἵ 

Ἑργρῦ; δηᾶά σψβθη ὕπο ΟΠ δ ἀδθδηβ ὑμαὺ τοῦθ Ὀ6- 

βίης Φογυβαίθαλ ἤθαγὰ ὑἱάϊηρβ οὗ ἔβϑῃ, ὑπον 

ὈΓΑΚΘ ὉΡ ἔγομπι Φογυβαδίθῃ. 

4 ΤΏ οδγθ ὕπο ψοσὰ οὗ Ὑδῆνθι υπΐο ογϑιδῇἢ 

0ῃ6 Ῥτορδοῦ, βαγίηρ, 7 ΤῊΒ βαι ἢ Ὑδαν ἢ, ὑη6 αοά 

οὗ Ιβγ896] : ΤΏυΒ 8881} γὸ βὰν ἰο ὑμο Κῖηρ οὗ Φυάδῇῃ, 

ὑμδὺ βοηῦ γοὺ υηΐο πὸ ὕο ϑῃαυγο οὗ πιο, Βϑῇο]ά, 

ῬΠΔΓΔΟΙ Ἐ ΔΓΊΩΥ͂, ὙὙΒΙΟΒ 18 οομλ6 ἔογῦ ἢ ὕο Π6ΙΡ γοὰ, 

Β84]11] τούτη ἰο Εργρύ ἰπύο ὑπο οὐ ἰαπα. 8 Απὰ 

(Π6 Ομ δ᾽ ἄδϑδῃβ 858}.8}} οοΐὴθ δραΐη, δῃα ἢρῃύ δραϊηβί 

0ἷ8 οἷζγ ; δῃᾶ ὑῃ6ὺ 88}8}} ὕδκο 10, δῃὰ Ὀυγη ἰΐ τὶ ἢ 

ἔἤτθ. " Τῆυβ βαϊῃ Ὑδῆνοι: ϑοοῖνγθ ποῦ γουγ- 

ΒοΙνοβ," βαγίηρ, ᾿ ΤῊο ΟΠ δ] ἄδθϑὴβ Ὑ}}} ϑυγοὶν ἀορατγὺ 

ἔτοιῃ ὑΒβ᾽ : ογ ὑΠ6Ὺ ὙΨ1]1 ποὺ ἀθραγύ. 10 ἘῸΣ ὑπουρῇ 

γ9 δα βυηεύύθῃ ὑμθ Ο]9 δύ οὗ ὕπο Ομ δ᾽ δθϑῃβ 

ὑμαῦ βρηῦ δραϊηδῦ γοὺ, δῃὰ ὑῃοῖθ σοῖο ἰοέὺ Ὀυΐ 

ψγουμαθη πλθῃ διηοηρ ὕμποπι, νοῦ σψουἹὰ {ΠΟΥ εἶδ 

8. 3096 χχὶ. 1; χχίχ. 2ὅ. » ὅοθυ. 1δ. 
9 ΤῊΘ δστὴν ϑοῃῦ ὈὉγ ῬΏΔΣΘΟΒ ΗοΡΉὮΓ (χ]ῖν. 80). 
4 ἨΘΡ. ψουν δοιιῖδ}. 
. ΗΘΌ. τιέη ἐλγιισέ ἐπγοιοῆ ; οἷ. Ἰΐ. 4. 
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ὋΡ ΘΥΘΟΓῪ Ππιδὴ ἰῃ ἢ15 ὑθηύ, δηα ὈυΓ 18 οἰἐγ ν.2 12. 

Ετο. 

Ἦς ἐδ αὐτοδίοα αϑ α αοϑογίονῦ  απαᾶ ἰδγοιῦη, ἵπίο α 

ἀμηροοη, ἴηι ἐδε δοιιδ6 οἱ ὕοπαίδαη, 
ἐδε ζῖηρ᾽ 8 δοογοίαγῳ. 

11 Αῃάὰ 10 οδΙὴθ ὕὅο ῥᾶ88, ὑπαῦ ἤθη ὑπ δύτων οἵ 

[86 Ομ] άδθδὴβ σγαὰβ Ὀγοῖθῃ ἊΡ ἔγομλ Φ γ βίη ἴοὸῦ 

ἔθαν οὗ ῬΠΑΓΔΟΝ Β ΔΥΙΩΥ, 12 Ψογουδῃ τϑηῦ ἔοσί οαὖ 

οὗ Φογυδβαίθηι ἴο ρὸ ἰηΐο ῃθ ἰαπᾶ οἵ Βϑη͵αιηΐη, ἴο 

ἴδκο δΪ8. Ρογύϊοηδ ὑἤθη00 ἴῃ (86 τηϊάβύ οὗ ὑμ6 Ὀθορὶϑ. 

18 Αῃπὰ [Ὁ οαὴθ ὅο ρῥᾶ88, 8ἃ8 ἢ6 γγἕὰὴβ ἰῃ ὕμῃο Βϑη- 

ἰαμλϊπ-σαύθ," ὑμδῦ ἃ ΒΘ 1615 γγαὰβ ὕποσθ, ὑυνοθθ ὨΒΙῺΘ 

γγ88 [στ], ὑ86 Βοῃ οὗ β''ῃμῃδιθηΐδη, ὑπ6 Βοη οὗ Ηδῃδ 

ΠΙΔἢ ; δῃηᾶ ἢ ἰἸαϊὰ ποϊὰ ομ Ψογϑοιι δῇ ὑῃθ6 ργορβοί, 

βαυϊησ, ὁ ΤΏου δγὺ δ] τρ αὐναγά ἴο ὑμ6 ΟΠ Δ] ἀδοϑηβ.᾽ 

14 ΤΏΘη Βαϊ Ψογοιίδῃ, “Τὺ ἰβ ἔαϊβο: [ δηλ ποῦ 

ἔα ]Ππρ ΔΎΎΑΥ ὕο 86 Ομ ἄδθδπδ᾽ ; Ὀαὺ Π6 Πρδυοηθα 

ηοῦ ἴο Ὠΐτῃ : 80 [στ] Ἰαἰὰ Πο]Ϊὰ οἡ Φ)ογϑηλίδη, δηὰ 

Ὀγουρηύ ἷπὰ ἴο ὕπθ ῥσΐποθβ. 15 Απᾶ {πῃ ῥυΐποθβ 

670 στοῦ τῖῦμ Φογθιηΐδῃ, δηᾶὰ βιηοίθ ἴτω, δηάᾶ 

Ρυύ ἷπλ 1 ὈΓΐΒΟη ἰῃ ὑπο Ποῦβο οὗ Φομδίμβϑδῃ ὑῃθ 

5.1.9. ἴο γτϑοϑίνθ δὶ ἱπῃοσγίΐδθοο. Τὴ Ηθῦγον ἱβ ρϑουϊίασ. 
Α ρεῖθ οὐ ὑῃο Ν. νγῖ}} οὗὨἩ [80 οἱδν, Ιϑδάϊπρ ἱπο {16 ὑογγίθοσυ 

οὗ Βοη͵δγηίΐη. 
5 Ὅν, απ οδέάοογ. ΗΘΌ. α Ῥοφθϑέδϑον οἱ οὐυεγείρσδι. 
ἀ 1.9. ἀοθογίζησ. 
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ΒΘΟγοίδγΥ :5 [ῸΣ (ΠΟΥ δα τηδᾶθ μπδῦ (16 Ὀσίβοῃ. 

16 ΤΉυδυ Φογθυ 8} οδλθ ἰπΐο ὑμῃ6 ἀσηρσθοη ἤοῦβθ, 

δῃηὰ ἰηΐο ὑπὸ ο06115: δηα Φογοι δῃ σϑιδί θα ὑΠ 6 0 

ΙΏΔΗΥ ἀΔΥ8. 

7εγοηυίαῦ, ἐἰοϊΐϊ6 Ζοἀοκίαΐ ἰλαὲ ἦε ιοἱἱ [αἱ ἱπίο ἰδέ 
λαπάδ οἱ ἐδε Ολαϊάδαοαηδ. Ηδ ἐδ τοπιουοά 
ἴγοπι ἐδ ἀωμπροοη, απὰ ρίασοα ἴηι δοποιι- 

. αδἴο οοπβηοηνοηΐξ ἵη, ἰδε σιαγά-οοιυτί, 
αὐἀ͵οΐϊπΐηρ ἰδ τοναῖ γαΐασα. 

11 ΤΉΡΩ Κίηρσ Ζοαοκίδηῃ βοηῦ, δηὰ ἔοίομθα ἢϊπὶ: 

8δηα ὑπό Κίηρ Δβκϑα ᾿ἷπὶ ΒΘΟΥΘΟΥ ἴῃ 18 ἢουδθ, δηὰ 

Βαϊ, “18 ὑπμοῦθ 8ὴὉ ψογὰ ἔτοῃη Ὑϑσθα δ᾽ Απάὰ 

Φογθιδη βαϊά,  ΤΏΘΥο 18. Απὰ δ βαϊὰ, “Του 

Βῃ8]0ὺ Ὀ6 ἀοἰϊνογθα ἰηΐο [ῃ6 παπᾶ οὗ ὑμὸ Κίηρ οἵ 

Βδου]οη.᾽ 158 Απὰ Ψογοιῖδη βαϊὰ υηΐο Κίησ Ζοαο- 

κίαῃ, “ὙΥ̓Βογοίῃ ἤᾶνὸ 1 βἰηηθα δραϊηδῦ ὑπθθ, ΟΥΓ 

δραϊηθῦὺ Πγ βοσνϑηΐβ, ΟΥ δρϑὶπϑδῦὺ ὑῃ1]8 Ῥϑόρίθ, ὑμπδῦ 

γὸὺ μᾶνθ ρΡυῦ Π)Θ ἴῃ ῥγίβοῃ ἃ 15 Απὰ σῇ ΘΓΘ 86 γοὺΓ 

ΡῬτορμοῦβ 0 ἢ} ργορμοϑθα υπΐο γοῦ, βαυίηρ, “ΤῊΘ 

Κιησ οὗ ΒαθΥυ]οη 8}8]1] ποῦ οομὴθ δρδίπδὺ γοῦ," ΠΟΡ 

δρϑιηδὺ 815 ἰαπα "3 30 Αηὰ πον θᾶ, 1 ΡὈΓΆΥῪ 

δ Κμβμθδρῆδη, γὙἔο ψ͵ὠὶϑ ᾿δϑογοίασνυ᾿ 17 υϑασγβ Ὀοίοσθ, υὑπᾶὰοῦ 

Φομοϊθδοβίηῃ (χχχνὶ. 10), νγαὰβ ὕυβ ὯΟῸ ἸΟΏΡΟΥ ἰῃ οΟἷοΘθ. 11 ἢθΘ τῦᾶϑ 

ποὺ ἀοδά, ἢ ΤΩ παν ὈθΘῺ οδγεὶθα ΟἿ ἰοὸ Βαρυίοη τὲ 
Φομοίδοῃίη δηα [ἢ ΟΥ̓ΠΟΣ τωϊηθύθσβ ἰη 697 (χχὶν. 1). 

" ΗδΌ. Χο» (ἃ Ἰούνου πλϊθυεί θη. ΤῊΘ ΒΆΙΩΘ ΘΥΤΟΡ ἰπ 1 ϑαῖὰ. 
ὧδ. 21 : 8ο0 ΗΕ ,.). 

5 Οἱ. χχνὶίϊὶ. 2, 11. 
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[μοϑ, Ο τ ἰογσγά {πὸ Κίηρ : ἰοὺ ΠΙΥ Βυρρ!οδίίοη, 1 

ῬΓΔΥ ὑδθθ, 6 δοοορύθαδδ Ὀϑίοσθ ὕμθθ, δῃα οδῦβθ τῺ9 

ποῦ ἴο τούσσῃ ἴο 86 πουβο οὗ Φομδύμδῃ ὑπο βθ010- 

ΔΎ, ἰοϑῦ 1 αἴθ {μοτθ.᾽ 31: ΤΏΘη Κίηρ Ζοάθκίδα 

οοιηπηδηδοά, δηα ὑΠ6Ὺ οοτητοϊ ὑθα ΨοΥθη 8} ἱπῦο ὑῃ6 

Ζυδτα-οουτί," δΔηά [ΠῸῪ ρᾶγο ιἷπὶ ἀδῖν ἃ Ἰοαΐο οὗ 

Ὀτγοδα ουὖὖ οὗ [86 Ὀδικοσβ᾽ βύγσοοῦ, υη0}} 411 {π6 Ὀγοδὰ 

ἰῃ ὑπὸ οἱΕΥ γγὰβ βροηὺύ. Τθυβ Ψογθιηΐδη τϑηδιηθα 

ἴῃ {86 ρυδτγα-οουτί. 

εγεηιαΐ 8 ἀαοοιιϑο δοίογε Ζο(ἀοβιαΐ, οἱ λέρἧ ἐγοαϑοΉ, ; 
απὰ οαδὲ ἱπίο α ἀϊδιιδοά ιπαἀεγργοιπα οὐδε γΉ. 

ἕη, δε ἦοιϑε οἱ οπθ οἱ ἰδ τοναΐ 
φγίησοδ. 

ΧΧΧΥΠΙ. 1.᾿μὰ ΚΒορμδύίίδῃ ὑμ6 βοη οὗ Μαείίδῃ, 

8η4 Οσαδ δ 086 βοὴ οὗ Ῥδβῃθυγ, δηὰ “π08}8 (Π90 

Βοη οὗ β'βοιίϑυ δι, δηα Ῥαϑημυν ὑῃθ Βοη οὗ ΜΔ] ἢ 1885, 

Βοδσγὰ ὑπ ψόγὰβ ὑμδὺ Φογθυ δὴ γ)7χ88 βροακίηρ υηὐοὸ 

811 086 ρῥϑορῖίθ, βαυϊηρ,:,3} “ ΤῊυΒ βαὶἢ} Ὑδῆνθι, Ηθ 

[μδὺ δυϊἀϑύμῃ ἱπ 18 οἱὔν 814]} ἀἰθ ὈγῪ [86 βιυγογά, ὈΥ 

ὑπο ἔδπ)ίηθ, δηὰ ὈΥ {6 ροβύϊοῃοο: Ὀυῦ 86 ὑμδύ 

Βοοίδ ἔογίῃ! ὕο ὑμ0 Ομ δι ἀδϑδηβ 588}8]} ἵνϑ, δῃᾷ ἢ 18 

6 ἨϑδΌ. ἐεέ πιν δσιρρί οαξίοη (αἴ. ΟἿ. οῃ χχχνὶ. 7. 
" Κ[60 ΟἹ χχχὶϊ. 2. 
95 Ἠϑοῦ. α γοιηά, ἷ.6. ἃ, οεἰγουϊδν οδἶκϑθ. 

ἅ (ρμ)οὰ Φομῦοαὶ ἰῃ χχχνὶϊ. 3. 
6 3,60 χχὶ- 1. 
Γ 8569 χΧ.. ῶ, Οὗ. 
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[19 88}8}1} Ὀ6 υπΐο Εἷτη ἴοΓ ἃ ὈΓ͵ΘΥ͂, 8ηα ἢθ Β848]] ᾿ἴνϑ. 

8 ΤΉΏυΒ βαϊῃ Ὑδῆνϑῃ, ΤῊΙΒ ΟἿΌΥ 5888}} βυγϑὶν Ὀθ 

αἴνϑη ἰῃΐο ὑπ μδηα οὗ (Π6 Κίηρ οὗ ΒΑΌΥ]ΟΠ Β ΔΙΊΩΥ, 

δα ἢθ6 Β[8]1] ἔαϊκο 1ὑ.᾽ 4 Απα δ ΡΓΠΟΘΒ Βαϊ υπΐο 

086 Κίηρσ, “1μοὐ (μ18 τδη, 17 ῬΓΑῪ ὕῃθο, Ὀ6 ρυΐ ἰο 

ἀρθαίῃ : ἔογδβυηυ ἢ 88 ἢ6 ψϑακοηθίμ ὑῃη0 ἢ8η618 οἵδ 

{80 ΤΠ οὗ γγὰγ ὑμπαῦὺ ἃγὸ Ἰοΐῦ ἰῇ (818 οἷν, δὰ ὑ}9 

Ὦ8η648 οὗ 411] 86 Ῥθορὶθ, ἰῇ βρϑδκίηρ βύῦοῃ τοσγὰβ 

υηΐο ὑμθι : ἴἔογ ὑδὶ8 τηδῃ βοϑκϑοίῃ ποὺ {80 τϑ]ἕασθ 

οὗ {π18 ῥϑορὶθ, Ὀυὺ ὑμ6 υτί.᾽ δ Απα Κἰἷηρ Ζοαοκίδα 

Β8 14, “Βομο]α, 6 18 1 γοὺῦ παπᾶ : ἴογ ὑμο Κίηρ ἰβ 

ποῦ 806 ἴο ἀο δὴν ὑμίπρ δρδϊηδβῦ γοῦ.» 5 ΤΏΘη ὕοοκ 

ὑπον Φογοιγίδη, δηᾶ οδϑὺ [ἷπὶ ἰῃύο ὑπο οἰβύθσῃ οὗ 

ΜΙ δ ὑπ Κίηρβ βοῃ, ὑμδὺ γὰϑ 'ἰῃ ὑῃ0 συδγά- 

οουχῦ : δῃᾶ {μον ἰοῦ ἀοσῃ «9 6γοπιΐδῃ τὶ ἢ ΟΟΓΕΟΒ. 
Απμα ἴῃ δ οἰβύίθσῃ ὑῃθτθ 8 ποὺ ψαύθε, Ὀυῦ ΠΏ ; 

8η6 Ψογουλ δῇ ΒΘ η]ς ἰῃ 06 ΤΩΪΓΘ. 

5.1.0. ἀϊδΒοουγαροθ. “θα κοηοίῃ ᾿ ἰβ 1ἰ0., οαδὲ8 ἰο αἀγο» ἀοιῦυη 
δίαοκῖν : οἷ. 0ὴ6 οογγοδροπάϊηρ βά)θοῦννο, 6... ἰῃ 18. χχχν. 3, 
“ βὺγϑοηρύμϑη γ9 ὑὴθ τὐεαΐ (οΥ δἰαοΐ) Ὠδηα8.᾽ 

" ΤῊ Κ'ορῦ., οταλ ας Ομ ᾿Ἰϑύῦθσ, Ὦ88, Ῥογῇδρθ σι Εν, ὁ Βελοϊά, 
δε ἰδ ἐπ νοι δαπᾶ" ; [οΥ δ κίπρ ὡἱκϑ ποὲ αδἷε ἰο ἀο απνίλέηρ 
«ασαϊηϑί (δεν. 

5. Αἢ υπάογρτουπα Ρἱῦ, βυσἢ 88 τηοδϑὺ πουβθ8 ἰῃ Φογυβδίοσα μδὰ, 
ἔογ ὑῃ9 βίοσαψϑ οἵ τυδῦϑυ. 

4 8566 οὔ χχχνΐ. 26. 



ΓΗΑΡΤΕΝ ΧΧΧΥΝΠΠ. 3:|ΐὼ: 233 

δοά-πιοϊοοδ, α ἰ[ογεῖσπ οὐπμοδ οηιρίοψο ἥἤπ ἐδε 
γραΐαοο, οδίαϊηι8δ ρεγην δδίοη ἰγοηι Ζοαεοκιαΐ 

ἰο τοηιουο «ογοπιταΐ, ἰγοηι ἰΐχ6 οὐδίεγΉ. 

1 Απὰ ΕἸ Ροά-τ θοῦ {6 ΕἸ ΪορΡίδη, δὴ ϑυμυοῆῇ, 

ΒΙΟὮ 88 ἰῃ ὑῃ6 Κἰηρσ ΒΒ βουβο, μοασγὰ ὑμδῦ ὑπον μαᾶ 

Ρυὺ Ψογθιλῖδῃ ἰπῃ 6 οἰβύθσῃ ; 8 Κίπρ ὑΠ6η βιυὐϊηρ 

ἴῃ {89 Βοη͵δηιίη-σαῖθ." 5. Απα ΕἸ Θα-τ ]θο ἢ πϑηῦ 

ἔοσί ἢ ουὖ οὗ ὑμ0 Εἰπρ Ἐ ποῦβθ, δπα βραῖο ο (δθ 

Κίηρ, βαγίηρ, 5" ᾿ΜΥ Ἰογὰ {86 Κίηγ, ὑῆθβθ θη ἢδνθ 

ἄομϑθ 901] ἰῃ 811] ὑμαὺ ὑπο ὕδνὸ ἄοπθ ἴο Ψογθι δὴ 

[16 ργορῃοῦ, βοτὰ ὑΠ6ΥῪ πδνο οαϑύ ἰπύο 6 οἰβίθσχῃ ; 

86 ἢ6 ψ1]} ἀϊοῦ 'ἴῃ ὑῃθ6 ρ]8οθ ψΏΘΣΘ ἢ6 85 Ὀθοδῦβθ οὗ 

(Π6 ἔδιῃληθ: ἴοῦ ὕθοσθ ἰβ ΠῸ ἵΏΟΥΘ ὈΓΘΔΑ ἰῃ ὑῃθ 

οἱΐγ.᾽ 10 ΤΏΘη (μ6 Κἷησ οομμηδηαοα ἘΠ Ρ6Θα-"} 6] ἢ 

Ἢ80 ΕΒ ορίδη, βαγίηρ,  ΤάΚΟ ἔγοια ἤθηοθ (μίγυγά 

6 ὙΠῸ ὑ1ι06,5 δἀηα ὕδῖκο ὉΡ Ψογοηῖδῃ ὑμθ ργορμοϑῦ 

ουύ οὗ ὑπο οἰβίθσῃ, Ὀοίοσθ δ αἷθ. 11:5ο Εἰροά- 

Τ 6 ]θο ἢ ὕοοϊκ ὑπ6 τϑῃ τι τη, δῃα σοῦ ἰηὔο {86 

ἤουβο οὗ ὑπὸ Κίηρ υπαογηθαὺμ ὑμ6 ὑγθαβυσυ,, δηὰ 

ὕοοκ ὕβθῃοθ ὕοσῃ δηᾶ ἰδύϊογθα γαρβ, δηαὰ ἰού ὑμοπὶ 

8 860 χχχυ]. 18. 
Ὁ 80, οταλυίηρ οὔθ Ἰούοσ. ΤἸῆὸ ΗΘΌ. ἰοχὺ 88, απὰ ἦε δα αἰεά.. 

5 ὁ ὁ, οηὶ ἐδ δροί. Οἵ. Ὁπ0 βϑσὴθ ὀχργϑββίοῃ ἰῇ 2 δι. ἰϊ. 28. 
ἃ Ἡρβδα ρῥγορδθϊν, νι ἃ οἤϑηρθ οὗ οὔθ Ἰοϊίογ, ἐδνγεε. (ΤῊΘ 

πτϑιασγηϑίϊοδὶ οοηβίγυούίοη οὗ “ὑπέρ 18 διηοσηδίουβ ; δηᾶ (ἢθ 
ὨΌΤΩΒΘΓ ἱβ αἶἰϑὸο σγϑαΐϑθσ ὕμδῃ ἱβ Ῥγσοῦδ}}]9 ἔοσ ὑπ Ῥυγσροβθθο χηθῃ- 
υἱοηθα). 

4 Ἠοῦ. ἐπ ἐν δαμὰ ; οἷ. ἰὰ ἴῃ ΗΘθΌ. 1 βδτα. χίν. 84, χνὶ. 2. 
1 1πίο ψμδϑῦ ταυβὺ αν Ῥθθῃ υϑοὰ 88 8 ᾿Ἰυσα ὈΘΓ-ΓΟόσω. 
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ἄονῃῃ ὈΥ̓͂ οοταβ ἰηΐο ᾧδμθ οἰβίθσῃ ο «0 γθη 8}. 

1 Απα ἘΡΘα-τ 6] ἢ} ὑπο ΕἸΣ ορΙδη βαϊα υπΐο 6 Γο- 

τἰδῃ, ὁ Ῥυῦ πον 80 ὕογῃ δηὰ ὑδύίογθα ΓαρΒ ὕὑπῈ 0 Γ 

(ὶηθ διη- 0168 ὑπᾶοῦ ὑμθ οογάβ.᾽ Απᾶ “7 ογθιλδἢῃ 

αἸὰ βο. 5830 μον ἀὔθν ὉΡ Ψογοηιίδηῃ τὶ {86 

ΘΟΓΩ͂Β, 8ηα ὕοοκ Ηἷπὶ ὉΡ ουὖὖύ οἵ (86 οἰδίθσῃ : δῃμὰ 

ψουθ δὴ σϑιδ θα ἰἱπ ὑπο συδΓα-οουτχί. 

Ζο(Δοκιαΐ αἀραΐη οοηϑδιιζίθ «εγοπιίαΐῖ, δοογοῖίῳ ; απάὰ ἴδ 
αραΐη, ἰοἷά ὃν λΐηι ἐμαὶ δὲδ οπἷψ ἦο»Ρε οἱ 

ϑα[εοίν ἰδ 0 8 ΕΥ̓ σ᾽ γιιϑαΐοηι ἰο 
ἐδε Ολαϊάἀαεραηϑ8. 

14 ΤΏΘΩ Κίηρ Ζοασκίδι βοηΐ, δηα ἴοοκ Ψογθεδἢ 

086 ῥγορμοῦ υπίο πἶπὶ ἰμΐο ὑπο ὑμϊτὰ Θηΐσυ ὑμδὺ 18 

πῃ 6 ἤουβο οὗ Ὑδῆνθα : δηᾶ {86 Κίηρ βαϊὰ υπίο 

Φογθιίδῃ, “1 ψ|11} δ8κ μθθ ἃ ὑδβίηῃρ ; μϊάθ ποίην 

ἔτομι τηθ0.͵ 356 Αηά Ψογοιίδῃ βαϊὰ υηΐο Ζοαοκίδῃ, 

ἼΕΙ ἀθοϊδτο Ὁ απο 06, ψι]ὺ ὑμουὺ ποῦ βυγοῖὶν ρυῦ 

16 ἴο ἀοδίδ ἢ δηὰ 181 ρίὶνο ὕμθθ οουηδοὶ, μου ψιιῦ 

ποῦ Ὠοδσκοη υηΐο τ6.᾽ 16 δο Κίηρ ΖοαθκιΔἢ ΒυγδῖῸ 

υπΐο Φογθηλ δ} ΒΘΟγ ΘΟ ν, βαυίηρ, Ὁ Α8 ὙδΕνΘὮ Πἱνοίμ, 

ὑμδῦ χπιϑαθ υ8 0818 βου], 1 ψ1}} ποῦ ρυῦ 866 ἴο ἀθδίῃ, 

ΠΟΙΠΟΥ Ὑ{]1 σῖνο ὑδθοὸ ἰηὔο ὑπὸ μδαπᾶ οὗ ὕμοβθ ἤθη 

ὑμαὺ Βοοῖκ ὑῃγ 116. 17 ΤΏΘη Βαϊ Ψογϑοιΐδη υπίο 

Ζοαοκίδη, “ ΤὭυΒβ βαϊν Ὑδανθα, ὑμθ οὐ οὗ ἢΠοθϑίβ, 

π0 αοα οἵ ἴδγδοὶ: 1 ὑμοὺ ροοϑὺ ἔοσί υηΐο {89 

κΚίηρ οὗ Βαρν]ομ ΒΒ Ὀσίποθθ, ὑμβθη ΒΥ βοὺ] 1} 1ϊγο, 
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δη4 {818 ΟἿΟΥ Ὑ11} ποῦ Ὅ0 Ὀυγηθα τ} ἢτο;; δηὰ 

ὑμβοὰ ψιἱῦ ᾿ἰνο, ὑοῦ, δηὰ {μῖμῃθ οῦβθοὸ: 15 Ὀαὺ 1 

ποὺ ροοϑὺ ποῦ ἔογσίῃ ο {δ Κίηρ οὗ ΒαΑρυ]οΠ Β 

ῬΓΙΠΟΘΒ, ὑμθη 0111 ὑμ18 οἷν Ὀ6 σίνϑῃ ἰπίο 89 μαμὰ 

οὗ ὑΠ6 ΟΠ διἄδϑδῃβ, δηὰ ΘΟ Ὑ1}1 Ὀυγη 1Ὁ τ ἢγο, 

δηὰ ἐΐοι, πὶ] πού Θβοδρο ουαὖ οὗ ὑμοῖγ μΒαπα.᾽ 19 Απὰ 

Κίηγ Ζοαάοκιίδη βαὶὰ υαηΐο ογοιιίδη, “1 δὰ δἴγαϊα οἵ 

080 δονγβ ὑμδῦ 816 ἔδ  ]θ αυσαν ὕο ὑπο ΟΠ Δ] ἀθΘ 85, ἰοϑῦ 

ΠΟΥ ἀο νοῦ πῖθ ἰηΐο ὑμοὶν ἢδηά, δηα ὑΠ6 Υ Ππιοοῖκ πιθ.᾿ 

30 Βυύ ΨΦογϑι δ βαιά, ὁ ΤΏΘΥ Ὑ11 ποὺ ἀο ἑνοῦ 66. 

Ἡρδσῖϑη,  ὈοβοΘο (δ 66, ἴο ὑμ6 γοΐοθ οἵ Ὑδῆνθῃ, ἴῃ 

(μὰὺ ψὨΟΝ 1 ΒΡ Κ υηΐο μ66: 80 Β881] 1Ὁ 6 ν6]}} 

τ} Π06, δηα ὑμγ βοὺ] 58}4}} 1νϑ. 3: Βαύ 18 ὑπο 

Τοΐυβο ὕο ροὸ ἔογίμι, {818 18 ὑ80 σψογὰ ὑμδῦ Ὑδην ἢ 

Βδὺἢ βῃονθα πιϑδ: 

32 -« Αηά, 6014, 411 ὑμ6 σοιθθῃ ὑμαὺ σψοσο Ἰοῦν ἴῃ 

ὑπὸ Κίηρ οὗ Φυάαμ᾽ ΒΒ ἤουβθὸ σοσθ Ὀσουρεύ ἔογἢῃ ὅο 

{10 Κίηρ οὗ ΒΑΌΥΪΟΙ Β ὈΓΙΠΟΟΒ, ὙὮ16 ΠΟῪ βαϊἱὰ : 

“ΤΥ ἔθηΒ ἤᾶνο βοῦ ὕμθθ οῃ, δηα ἢδῦϑ ῥγο- 

νδι θα οὐοῦ (866: 

““ ΠΡ ἴθοῦ δ΄ ΒΚ ἴῃ ὑῃθ ΒΎΔΆΡ, ὕμουγο 8Θ 

ὑυγηθα ΤΑΥ͂ Ἀὴδοῖκ.᾽" 

5 ΨΊΣ. ἰῃ ἃ νἰδίοη : οἵ. χχΐν. 1. Τῃο νἱβίοῃ γγχϑϑ οὗ 089 ΤΟΤΘΏ 
Ιοανίῃς ὕΠ9 ραΐδϑοϑ, δπὰ δα ἀγοθδίης ὑῃο Κίηρ πὶ [9 τηοοϊτέης ττοσὰϑ 
οἵ υ. 228. 

Ὁ ἘῸΓ δὴν δα ὈΘΘῺ ΟΟΥΣΙΘα ΔὟΤΘΥ οἰθνθῃ ὙΘΟΣΒ Ὀγονϊουδὶν 
τὶ Φομοὶδολίῃ. 

951.0. (ἢν ἐτγίοηβ. ὙΤὴοὸ ϑορῦ., Ὠονονοῦ, νοσδὶσίηρ οπθ νογὰ 
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38. Απά 4]1] (ἢγ ίγοβ δηα ἢ γ ομ]! άγθ 8881} ὑπ ον 

Ὀγίηρσ οαὖ ἰο ὑ8ο0 ΟΠ δ᾽ ἄδϑδῃβ ; δηὰ ἐΐοις βδ]ῦὺ πού 

ΘθΟΔΡ6 οὖὖ οὗ ὑπο απᾶ : Ὀαὺ που Βῃ810 Ὀ6 ὕδκϑῃ 

Ὁγ ὑμ6 Παμά οἵ ὑμ6 Κίηρ οὗ ΒΑ υ]ΟΙ : δηα {818 οἱὖν 

Β81Π4}} θ6 Ὀυζηθα" τυ} το. 

Ζεαοϊιαΐ, οη)οΐηϑ “ εγεπιϊαΐ, ποΐ ἰο δαψ απνίλτηρ ἰο ἐΐδα 

φγΐηοοδ αδοιΐ ἰδ οοπυογδαΐίοη, ιυπιοΐ δον 
λαά λαά ἰἱοροίδεν. 

34 ΤΏΡ Βαδια Ζϑαρκιδὴ υὑηΐο Φογθιηϊδῃ, “μοῦ ἢῸ 

ΙΏ8η ΚΠΟΥ͂ οὗ ὑποϑθ ψΟσΩ͂Β, δπα μου 888]0 ποὺ αἰθ6. 

36 Βυὺ 1{ {Π6 ὈΓΠΟΘΒ ΠΘΑΓ ὑμδῦὺ 1 αγο δὶ κοα ψὶἢ 

0ἢθ6, 8Π6 ΠΟΥ Θομλθ υπΐο ὕδοθ, δηα Βδὺ υπύο (96, 

“ς ΠῸ]] 8, πον, δῦ ὑμου Παβύ βαϊᾷ αηῦο ὑπ Κίῃρ: 

ὨΙ46 1Ὁ ποῦ ἔγοτλ υ8, δῃὰ γγὸ Ὑ11} πού ρυὺ ὑδμθο ὅο 

ἀρδίῃ: αἷἰδβο σψῆδὺ ὑμὸ Κίηρ βαϊα υηΐο ὑΐῆθθ᾽: 

36 (ῃθ6η ὕμπου 58}8]Ὁ βδὺ υπίο ὕμθῃ,, “1 γ)͵1ὰβ ρΡγθβθηθηρ 

ΤΥ ΒΌΡΡΙΙοδίοῃ Ὀθέογθ ὑ}6 Κίηρ, ὑμδῦὺ δ ψου]ὰ ποῦ 

ΟδΌΠΘ τὴ6 ἰο Γοίυσῃ ἰο Φοπδίμδη Β ἤουβθ, ἰο ἀἱϊθ 

ὑμογο.᾽ 

ΑἸ ΟΥΘΏΟΙΥ, ΤΘΠ ὁ. Β ΤλοτΘ οἰϑαεῖν, δνυοϊαϊησ (δ Ομ δηρθ οὗ βυδ]θοῖ, 
Τῆεν δαῦε πιαάς ἐδ 7εεὲ ἰο δίπξ ἐπ {6 διαηνρ. ΤῊΘ ταϑδηίΐηρ ἰδ : 
Ζοαο κα μ᾿ 8 ἔγίθη 8, 1,9. ἰδ τηϊβαυϊάθα σουῃ δ] ] σα, μᾶνθ θα Ὠΐπι, 
δρδϊηδὺ ἷβ οὐ ᾿υἀροτηθηῦ, ἱηῦο 8 Βορϑἶὶθθθ βύγυχοϊο τὶ ὑμθ 
ΟΒαϊάδθδῇβ, δα ὕμθη, ἤθη ἢ τγαϑ ἐπ αἰ δουϊλοα, ἑυσηθα Ὀδοὶς 
δηα ἀοθοσίθα Ὠΐπι. 

8 ὅο ϑορί. ϑὅγγ. Τάγῃ. υϊς. Τηὸ Ηοῦ. ἰοχὺ 88, απᾶ ἐδοι 
δα δωγη ἐδ δ οἷέν. 
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317 ΤὭΘΩ Ο8116 81} 086 ῬΓΙΠΟΘΒ υπΐο Φογοιηΐδῃ, δ8πα 

ΔΒΚΟα ἷμαη : δα δ ἰοϊὰ ὑβθὴλ δοοοσάϊηρ ίο 4]]} 

ἴηθ80 ψοραβ ὑμαὺ ὑπ Κίηρ Δα οοημηδηαοά. 80 

ὕμον ἰοῦ οΥ̓ βρϑακίηρ τι Ὠἷπὶ ;5 ἴὉΥ 86 πιϑύδουν 

γ͵ὸ8 ποὺ ρογοοῖνθα, 38 80 Ψογουηίδῃ δθοαθ ἰῇ ὑδθ 

συδτα-οουσῦ τῃ0}} μ0 ἀαν ὑμαὺ Φογυβαίθηη τγὰ8 

ἔθη. 

8 ΗΘΌ. ιτσεγὲ δίϊεη [γοηὶ δίηι. 

1.9. ὑπο ἀοῖεα!ϊα οὗ Ζοάθκκιδἢ᾽ Β οοηνογβαίδοῃ τὶν Ὠΐτη. 



ΟΒΑΡΤΕΒΒ ΧΧΧΥΙΙ 28ῦ, ΧΧΧΙΧ 34, 14 

7}: [ανοιν δλοιυΉ, ἰο γοηιίαΐ, ὃν ἰδε Οδαϊάαοαηϑ αἰέεν 
ἐδ οαρέιγο οἱ υὕεγιιδαίοηι. Ηδ ἐδ ομέγιιδίοα ἴἰο 

ἐδ οαγὸ οἱ αεαἀαϊζίαΐ, 8ϑοπ οἱ δ᾽ὴ᾽δ [γἱοηπά 
Αλέκαηι (χχνὶ. 24), απὰ αἰοισοά 

ἰο τοῖγε ἰο Ὺδὲδ οἱἵση, ἤοηια. 

ΤῺ παδζγϑῦδνθ ἰβ ἰηὐοσσυρύθα Ὁ Ῥασζίίουϊασβ τοβροοηρ 

1Π0 οδρύυγθ οὗ [ὴ6 οἱΐγ, δια ἱποίἀθηίθ ζο]ονίηρ τὖ (χχχὶχ. 

1-2, 4-18 : 8660 [9 ποΐθθ οὨ υὐ. 1 8ηά 4). 

Απὰ 10 οϑιὴθ ἴο Ρ888, ΘΗ Φογυβα θλ τγὰ8 ἰδ θη, 

-- ΧΧΧΙ͂Χ, [11π5 (86 πίῃ γϑὰσ οὗ Ζοαοκίδμ, κίησ 

οὗ Φυάδῃ, ἱπ᾿ ὑμ9 ὑθῃῦῃ τῃοηΐῃ, οδὴθθ Νοθυομδά- 

ΤΟΖΖΑΙ Κὶηρ οὗ ΒΑΡΎ]ΟΙ δπα 411] [ιῖβ ΔΡΙΥ δραϊηβὺ 

δογυβδίθιῃ, δα δοβίοροα ἰὐ; 3 1π ὑΠμ6 οἰονθηῦ γθὰῦ 

οὗ Ζοαοκίδῃ, ἰῃ ὑπο ἔουτμ τιοηΐ, (86 πη ἀΔΥ οὗ 

[86 τηοηίῃ, ἃ ὈΓΘδΟἢ γγ88 2866 1π ὑδο οἱτγ],--- ὑμδΐ 

811 06 ῥγίποθθ οὗ ὕμθ Κίπρ οὗ ΒδΌΥ]ΟΙ οδηιθ ἴῃ, 

8 Ῥυ. 1-2 ἱπίογευρῦ 86 οοῃπῃοχίοῃ,---ποῦ ΟἿΪΥ (ἐπ τ. 1) ροίῃα 
Βϑοὶς ἴο ὑπὸ Ὀορίπηίηρ οὗἨ ὑμο βίορο, θαῦ Ὀοίῃᾳ ἱπθοσίϑα ἰῃ ἐδθ 
ταὶ 19 οὗ 8, θϑϑηύθῃοθ, --ἰπ 8 ΤΏΘΏΣΙΘΥ ὙΠΙΟὮ βῆον ὑπαῦ [ΠΟῪ ταῦθ 
οσίαίῃδν μδνθ Ὀθθῃ 8 τρϑγμίηδὶ ρόδα οἡ ὑπ ψοσὰδ " Φογυθαίθεηῃ 
Ὅγ88 ἰδἰκου,᾽ δἀἀθα ἰο οχρ δίῃ μον ὑμὶθ σϑίὴθ δθουδ. [πῃ δυῦὺ- 
βύασιοθ {10 νϑῦβϑοθ ΔΘ δῇ δυγίαἀροζγαθηῦ οὗ 2 Κίηρβ χχν. 1-8α, κα 
( -“06γ. |ἐἱ. 4-6α, 7α). 

438 
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δα βαύλ ἰῇ [86 τη 416 ρσαῦο, οσθ ΝΟΓΩΔΙ -Β ΒΘ ΖΟυ, 

ϑαιηραγ- ΘΟ, βδυβοομίτη, ΒΔΌ-Βατῖβ,Ὁ ΝΟΥρΆ1- ΘΠ γ- 

ΘΖΟΣ, ΒΔΌ-Τ δῦ,» δΔηα 411 ὑμ0 τοβύ οὗ ὑπὸ ῥγΐποϑθθ οἵ 

[80 Κίηρ οὗ ΒδΌγν!]οη. 

ὁ Απας 10 σδῖηθ ἤο Ρ888, βοῃ Ζϑαθκίδῃ ὑπὸ Κίηρσ 

οὗ Φυάδῇῃ δπηα 411] {πῃ πιϑῇ οὗ ψὰ  βΒϑδ} ὑμοηλ, ὑμδὺ 

ὉΠΟΥ͂ 864, δπὰ ψϑηῦ ἔοσί ουὖῦ οὗ ὑμ6 οἱἵγ ὈὉΥ πὶρηῦ, 

Ὀγν {μ0 ἂν οὗ {86 Κἰησ Β ραγάθῃ, ὈΥ͂ ὑμ6 ργαΐθ Ὀ6- 

ὕψϑθϑῃ ὑΠ9 ὕγγο γγ8118 :ἃ δηᾶ ἢθ ϑηῦ ἔογίο Ὀν ὑη9 ψΑΥ 

5. 1.9. μο]ὰ 8 Βοϊθσωῃ βοββϑίοῃ ἴοὸσ ᾿υὐχϑογαθῃῦ. 
5" Τι0198 οὗ οὔϊοογθ. “ἘΔΌ-Βαγὶβ᾽᾿ ΡῬΘασβ ἴο Ὀθ ὑπ9 ΗϑοΌ. ἔογτῃ 

οὗ δἢ Αβουτίδη {0}6, ταϑδηΐπα ὁ ΟὨίοῦ οὗ ὑπ μϑϑαβ (Ὁ ὈΣὶ ο68)." 
5 γύυ. 4-18 δἴὸ οὔιἱ θα ἴῃ ὑμο9 ϑορῦ., ῬγοΘΌΪν τἰρμῦγ. Ψύυ. 

4-10, οοηὐαἰηίηρ ρασίϊουϊαγθ οὗ τὺ μαρρϑηθα αἴνου ὑῃθ οαρύυσο 
οὗ [6 οἱῦν,---ἰη ἰδοῦ (θ00 2 Κίηρϑθ χχν. 8.00 ΓὙ. 11]. 12) ἃ τηοηξὰ 
αἴζουΓΩ8,---ῖοὸ αὐτί ἀροὰ ἔγοτη 2 Κίηρθ χχν. 4 (ϑϑοοῃηὰ διὰ 
ζο]οσίης οἰαυθθ6), δ-Ἴ, 9-12, ἴῃ (ῃ9 Ῥυγοῦ δπα σοσθ οσίρίηδὶ 
ἰοχὺ ρῥγοθοσνϑὰ ἰῃ ὅογ. Ἰἰϊ. , 8-11, 13-16. ΤΘ νϑῦϑθθθ τοῦθ 
ῬγοῦΘΟΪν (Ἰἰκθ υνυ. 1, 2) ἑπθοτίθα τ ΘΣΘ ΠΟΥ ποῦν βίβῃα, Ἰοηκ αύθε 
ὉΠπ|ὸ τουῦ οὗ {0 πδγγῦύλδνο νὰϑ οοτηρίοίθα. [1 ἱδ ἀουδύζυ} 6͵80 
τ δοίδοῦ υὐ. 11--18 ἤοττα ρασὶ οὗ (9 οσίρ᾽Ιμ8] πδσγαῦδνθ ὮΟΣΘ : ποῦ 
ΟἿΪΥ δ:Θ ὑῃου αἷϑο δοβϑῃῦ ἱπ [89 βορῦ., Ὀυῦ υ. 11] ἀπὰ υ. 13 ὈοΓᾺ 
αὐΐδοῖ Ὀδαϊν ἰο υ. 8; Νοβθυζαγοάδε, ὅθ ῥγίῃοΐρβὶ οὔὔἕοοσ ἰῃ υῦ. 

11, 18, ἰδ ποῦ τϑηθομθα δὲ 4]} ἰῃ υ. 8, δηὰ ὅος. 11. 12 βῆονσα ὑπδὲ 
Ὧθ αἱὰ ποὺ οοτὴθ ἴο Φοσζυβαίθεα 11} ἃ σῃοηνῇ αὔνοσς [89 οἱῦν ποὰ 
Ὀοθῃ ἰακοη. Ἦηδὺ ψὸ οχρϑοῦ ἴο βΒηὰ εἴνοῦ χχχνιϊ. 286 ἱβ δσι 
ϑβοοουηῦ οὗ ψῶδῦ δρρϑηθᾶὰ ἴο Ψοσϑυΐδῃ αἵζος ὑῃ9 οδρίυζθ οὗ 
ΦΖοχυθδίϑθσω ; δὰ ὑπο ἰ8 οοηἰαϊηθα ἰῃ χχχυνὶιὶ. 286, χχχὶχ. 8, 14. 

ἅ Οἱ [89 Ά. οὗ ἐδο οἱέν (ἢ “ τ ρ᾿Β ζαγάϑῃ ̓  τγῶϑ ὩΘῸΣ [86 Ροο] 
οὗ Β:]|οδσ, Νϑἢ. ἐϊ,. 16), ρεοῦθν ὑδο “Ἰουπίδίη κχοῖο᾽ οὗ Νοῖ. 
ἐ., 14, 111. 16, χὶϊ, 87; (80 “το νγ;8}}6᾽ (αὖ. 16. χχὶϊ. 11) Ὀϑίηρ 
ἐδοθθ Ὀϑῖον (μι ὲθ χαῦθ δος [89 ΥΥ͂. εἰάθ οὗ (Πο Εἰ. 11} οὗ Φοζυθδθσω, 
ϑηά {19 Ε;. δἰ49 οὗ ἐδ9 Υ. Ηἱ]}. 

5 Φος. 11, 7 μδ8, απά ἐδεν τρεηΐ. 
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ἴο 86 Ατάρδῃ." ὅΒυῦ {ῃ0 δ. οὗ ὑμὸ Ὁ δ]- 

ἀδϑδηβ ρυγθυθα δέϊογ ὑμϑηι, δα ονοσίοοκ Ζθαοκῖδῃ 

1 86 Βίθρῃοϑ οὗ δογίοῃο : δηά θυ ὕοοκ Ὠΐπ), δῃὰ 

ΟΑΥΤΙΘα ἶπὶ Ρ υπίο ΝΟΡυΘΒΔΟΎΘΖΖΑΙ Κίηρ οἵ 

Βδρυϊοη ἰο ΒΥ ΌΙΔἢΡ 'π Π0 ᾿ἰδπᾶ οὗ Ηδιιδίῃ ; δηὰ 

δ6 ζᾶνθ υαἀροιηθηῦ ΡΟῚ ἢΐπη.9 5 Απάὰ {δ9 Κίηρ οἵ 

ΒΔΌΥ]ΟΙ βἰον ὑῃ0 βοῃϑ οὗ Ζϑαθκίδῃ ἰῃ ΒΔ} Ἀ6- 

ἴοτϑ ᾿ἷ8 θυϑβ; δηᾶ 411] ὑπ ὩΟΌ]68 οὗ Φυάδῃ αἀϊα {86 

κίηρ οὗ ΒΑΡΥ]οη βὰν. .Απά 6 ρυὺ ουὖ ΖοασΘΚΙΔἢ Β 

Θγοβ, δηῃα Ὀουπά ἷπὶ ἰῃ ἔούϊοσβ, ὕο οδΥΤῪ δΐπ ἴο 

Βδογίου. 5 Απα {μ9 ΚίηρΒ δουβο, δηὰ ὑμὸ πουβοβᾶ 

οὗ {86 Ρϑορῖοθ, ὕ Ομδιἄδϑδῆβ Ὀυγηρα τ} το, δὰ 

[6 νγ81}18 οὗ Ψογυβδίϑθια μὸν Ὀγακο ἄοσχῃ. 3 Δπὰ 

{86 τοβίάϑ οὗ (86 ῥϑορῖο ἐμαὺ σγϑσθ ἰοξδ ἰπ ἐμ οἱδγ, 

δηα ὑπο ἀοβοσίοθιβ ὑμδὺ δα ἔδι θη αυὰν ἴο ἢ ΐμπ), 

δια {μ6 τοβίαυο οὗ ῃ6 δγυϊβοοσθο ἐμαὺ σχοῦο Ἰοὺ, 

αἀἸΙὰ ΝορυζΖαγδάδῃ, ὑπὸ οδρίδίη οἵ ὑμθ ζυδγά, οδσΤῪ 

ἰηῦο οχὶθ ἴἰο Βδῦγ!οη. 19 Βυὺ οὗ 80 ῬΟῸΓ ῬΘΟρΪϑο, 

νι οἢ μδα πούμίηρ, 614 Νορυζαγδάδῃ, ὑπὸ οἀρύδὶη 

οὗ 86 ρσυδγα, ἰρανὸ ἰῃ ὑπο ἰδηὰ οὗ Φυάδῃ ; δῃαὰ ἢθ 

8 1.9. {Π6 ἄθορ νιον ὑπγουρὴ τ οἢ ὑὴθ Φογάδη βονοὰ, διὰ 
ἰῃ τ ΐϊοῖ (09 Ὠοδὰ 88 ἶἴαν. Οἵ. Ὠϑυϊ. 1. 1 (ΒΡ τὰ.), 111. 17. 

ν Νὸν ΚΕ ύδίεδ, Ὀοϑύτοθη ἰἢ9 Γϑῶροδ οὗ ᾿ϑΌδηοη ἀπὰ Ἡθζτηοῃ, 

δρουῦ 100 τχΐϊοα Ν. οὗ δι, δπὰ δ0 τ1]68 3. οὗ Ἡαπιδίῃ. 
ο Ηοῦ. δραζε ἡμᾶαρσεηιεηέδ ιυὐξῆ, δὐηι. 8.606 οὐ ἱ. 16. 

ἀ Κ᾿ο Ἰὶὶ, 1... Τῇο ΗΘΡ. ἰοχὺ ὮθσΘ Ὧδ88, λοιιϑα. 
9 βο] . 156. Το Ποῦ. ἰοχὺ 88 ὮΘΙΘ (ΌΥ ΘΙΤῸΣ ἔζοσωο ὕνγο ᾿ΐπθ8 

δῦονθ), ρεορία. 
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ἔϑνο ὕδοιῃ νἱοΥΑΓ8 8η6 Η61685 αὖ 086 βΒδ:0 ὕπ16. 

1 Αηα ΝΟΌΌΟΒΔΟΓΘΖΖΩΡ Κίηρ οὗ ΒδΌΥ]ΟΙ ζϑνθ 

οἴδῦρο ΘΟΠΟΘΙἶηρ ΦΦογθ δ ο ΝορυζΖαγδάδῃ, ὑῃθ 

οδρίδίη οὗ 089 ρυδγα, βαγίηρ, 13 Τά Εἴτα, δῃά 

Ιοοῖ 611 ὑο ἴτη," 8δηα ἀο Ηἷτὰ πο Βδῦῃ ; Ὀαύ ἀο 
ΠΟ Ὠΐτη ΘΟ 88 6 8881} βὰν υπύο ὑδθ0.᾽ 18 80 

ΝΟὈυΖαγδαδῃ ὑπο οδρίδίπ οὗ 89 συδγα δβοηῦ, δῃὰ 

ΝΟΡυΒΒΑΖΌδη, ΒΔ 0-Βαγῖθ, δηα ΝΟΣρΑ 1 -Β δ γοζορ, Βδθ- 

ΤηδΩ͂, 8η6 411 {86 οἰϊοῖ οὔοϑσβ οὗ [δο Κίηῃρ οὗ Βδρνυ- 

Ιοη.] 15 Απα ὑμουγο βοηῦ δηᾶ ἔοίομῃϑα “ογθιιΐδῃ ουῦ 

οὗ (86 ρμυδγα-οουγύ, 8πα ρσᾶνθ ἷπτπη υπΐο αθαδ 8}, 

80 8οῃ οὗ ΑΒ κατα, {86 βοῃ οὗ Κ'δβδρμδῃ, ὑμαῦὺ ἢθ 

Βμου]α ἴδκο Εἰτη οὐδ ΒΟΙΏΘ: 80 0 αἀνγοὶῦ διηοηρ 

0Π0 ὈΘΟΡΙΘ. 

86 ΤΏ τηϑϑηΐηρ οὗ (89 ΗδΡ. πογὰ ἰβ ἀουρλίύξυ!. 
Ῥ ῊΘΌ. δεὲ ἐδένιε ἐψέδ ὡροη ἤΐηι : οἵ. χ], 4. 
91.9., [ἢ οὐ. 11-13 ἀ΄ῖθ οὔθ τὶ {πὸ ἰβδορύ., π9 οοοτΒ 

τηθηςἰοηθα ἰῃ υ. 3. Οὐδοσυνίθο, “Απα ἔθου ϑοηΐ ᾿᾽ νυν ]] τοϑύσωθ, ἰῃ 
Ἡοργον ἔβδῃίοη [890 Θ... χχνἱἱ. 6), ὑλ9 “δοιδ᾽ οὖυ. 18. 

ἃ οάδιδῃ νῶϑ ὑυθ βοὴ οὗ 89 Αβίκαιω, στῆ, Βθοσῶθ ὑτυθηῦν 
γϑδσθ Ὀϑίοσθ (χχνὶ. 24), μπϑᾷὰ Ὀθϑθῃ ἰωϑύσγυσηθηίαὶ ἰῃπ βανίης 99616- 
ταὶ ἢ 8 119. 

4 ΨΊζΖ. ἔγοταλ [29 ῥγϑθοίϊμοίβ οὗ [Π9 ραΐδοο, ἱπ στ ΐο ἢ (86 συδγά- 
οουγὺ 88. 

16 
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.ογοηνίαΐ, παι Υαδλιυο᾽ 8 πάη, Ῥγοηιΐδο8 δα[εοῖψ ἴἰο 
δοά-ηκοϊοοΐ, ιυυἦο δαά τοδοιιοα ἧληι [γοηι ἐδ οἵδ- 

ἰογη, (ΧΧΧΥ!. 7--13), ἐπ ἐδ ἀἄαν υυϑὐόη, 
.ογιιβαίοηι 8 ἰαζοΉ. 

νυ. 1δὅ-18 ἴογτα ονἱάθηῦν ἃ ΒυρΡΡ]ουαθηῦ ἤο οὗ. χχχνυ δ. 

ΤῊΟΥ Γοϊδῦθ ἕο ἃ ρογϊοα δηύθυϊουῦ ἱῃμ ἀδῦὺθ ὕο ὅπ οδρύυζο οὗ 
ΨΦοΡΌΒΑΙ θη (χχχῖχ. 1--Ἰ4), νυ ἢ 119 Φορογησδῃ γα οοηδηθά 1 ἐῃ9 

πυσγα-οουτγὺ (ΧΧΧΥ]. 18, 28). ὸ 

16 ΝΟΥ πο Φογο δὴ 86 οοηθ ὑμ6 ψοσγὰ οἵ 

ὙΔΆνΘΕ, τ Ἐ 116 Β6 νγὰβ Βῃυῦ ὉΡ ἴῃ ὑμ6 ρσυδγα-οουσύ,; 

Βαυϊης, 1ΔΛ6ὅο, δηα βρϑδκ ἴο ΕΠ Θα-τ 6] θο ὑπο ἘΠ ]ο- 

Ρΐδῃ, βαυῖηρ, ΤῊυΒ βαϊ ἢ ὙΠ οὗ Βοβίβ, 89 ἀοὰ 

οὗ βγ86] : Βϑῇῃοϊά, 1 δῖὰ ὈΣΙΠρΊηρ ΤΩ ΟΓΟΒ ὉΡΟΒ 

0818 οἱ ἵγ ἔοσ ουἹ], δῃα πού ἔογ γοοᾶ ; δηᾶ μον 8}8}} Ὀθ 

(ΘοοοΙ 1864) Ὀοΐογο ὑμ60 ἴῃ ὑμαῦ ὅαν. 1 Βυῦ 1 

111 ἀοῖνοῦ ὑ8θ6 ἱῃ ὑμαῦ ἀδΥ, βαὶύῃ ὙδΆνΘΕ : δηᾶ 

μοῦ 88α]ῦ ποῦ Ὀ6 σίνϑθῃ ἰηὔο ὑπὸ δῃα οἵ ὑπθ τηϑῃ 

οὗ οι ὕδου δ. ἰῃ ἀγοδα. [18 ΕῸΓ 1 ν1}} Βύσ ον βᾶνθ 

πθ06, δηα ὑμοῦ Β8ῃδ]ῦ ποὺ 411] ὃν Ὁ86 βιυγοσγά, θυὺ (ἢν 

119 818}} Ὀ6 ἔὼΓ ἃ ὈΓΘΥ υπΐο ὕδθο :5 Ὀϑοϑῦβο ὑῆοι 

Βαβϑῦ ρυύὺ ἐὰν ὑγυβῦ ἰἱῃ τη6, βαϊῃ Ὑδην θα. 

8 Οἵ, χχὶ. 9. 
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Ἐνϑηΐβ ἱπ Φογϑυαΐδη Β 19 αἴνος ἐπθ οαρύυγο οὗ ογυβδίθσα 

ΌΥ τ89 Ομαϊάδθδηβ. ὩΤῃὸ δρροϊηίτηθηῦ οὗ αϑάδ] δ} 88 
ονθγθοῦ οὗ Φυάδῃ ; Ηἰβ τηυγᾶθν Ὁν ΙΒῃτηδοὶ ; Φοθϑηδῃη δηὰ 

089 οὔδον ὅονγβ τι ἰπὶ ΟὈ]σθ Φοσθγαίδῃ ἴο τηϊρταῦθ τ ἢ 
ὕποιι πο Εἰργρῦ. 

εγονιΐαΐῖ, 8 τοϊεαϑοά ὃψ Νοδιιχαγαάαη, απά αἰϊοισοά 
ἰο 90 ωὐἴογα ἦδ ρίοαϑεβ. Ηδ 7οἵη8 Οεἀαϊίαΐ 
(ιυϑλοτι Νεδιοδϊαάηεζζαν δα πιαάε σουθγΉΟΥ 

οἱ ιιδαλ) αὐ Μ|ιὶΖραῆ. 

ΧΙ. 17Τῶοϑ νοζγὰ ὑμδὺ οδῃὴθ ὑο “6 γϑιδῃ ἔγοσῃ 

ὙΔΏνΘΙ, δος ὑμαῦὺ Νορυζαγδάδηῃ ὑμθ οἀρίδίῃ οὗ 

086 συδγα μά ᾿οῦ ἷπιη ρσὸ ἔγομη Βιδιηδὴ," θη ὮΘ 

δα ἰδίῃ ἢΐτη, ψ}]δὲ ῃἢ6 ψὰβ Ὀουπα 'π ΟἾΔΙἢΒ 

ΒΙΔΟΙΡ 8]1] ὑΠ6 οΟχἑϊθβ οὗ Φογυβαίθια δηᾶ 9υδῃ, το ἢ 

ΟΙΓΘ ΟΔΙΤΙΘα ἰηΐο οχὶϊθ ὑο Βδθυ]οη. 3 Απα {89 

οδρύδίη οὗ {π6 συάγα ὕοοῖκ Ψογοιηίδ, δα βαα υπΐο 

Εἷπι, “ὙΔῆνοΒ ἐὰν αοα μαῦμβ ῥγοῃουποθα ὑμὶ8 

Θ᾽] ὍΡΟΙ ὑμ18 ΗΪδοθ: 38 δῃὰ Ὑδῆνθα μαύῦῃ Ὀτουρμῦ 

δηα ἀομο ἱ, Δοοογάϊηρ 88 ἢΘ ΒρδΚθ; Ὀθϑοδίβθ γ9 

5 Εἴνο τηΐοθ Ν. οὗ Φογυδδίοσῃ (χχχὶ. 1 δ). 
2 
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Βανθ Βιηποα δραϊηδὺ ὙΔΏΤ ΘΕ, δηα μδνθ ποῦ Βοαυ Κοηϑα 

ἴο 818 νοΐοθ, 8η64 8οὸ ὑμιῖβ ὑμίηρ 18 οοσὴθ ὕὍροΟη γου. 

4 Απα πον, ὈΘΒο]ά, 1 Ἰοοβθ ὑμθθ ὑμὶβ ἄδν ἔγοτῃ ὑῃθ 

Ομδὶ 5 ὙὩ]Οἢ Δ1΄Ὸ ὉΡΟῚ ὑδίηθ βδηᾶβ. 1 ἰΐ βϑϑῖῃ 

βοοά υηὖο ὑμθθ ο οοὴθ ψἱῦ τη υηΐο ΒΔΌΥ]ΟΙ, 

ΘΟΙΏΘ: 8Π64 1 Μψ}} ἸοοΚ γ,6}} υαηΐο ὑπο : Ὀυΐ [10 1 

Βοϑιι 11] ππύο ὑμθθ ἴο οοῖὴθ ψ πὸ απο ΒΑΌΥ ΟΣ, 
ἔογθθαῦ : Ὀϑῃοϊᾶ, 411] ὑμὸ ἰαπὰ ἰβ Ὀοΐογσγθ {πθ6: 

ὙΙΡΠΟΣ 1Ὁ βοοιμϑύῃ ρσοοα δηὰ σἱρῃῦ ἔοῦ ὑμθο ἴο φρο, 

ῶο. δ'ΝοΥ ψἘ1Ὸ6 μ6 γγᾶὰβ ποῦ γϑῦ ροῃθ ὑδοῖκῦ, " ὅο 

Ἀδοκ, ὑμθη,᾿ (βϑαία μ6,)  ο θα δ δι, ὕμ βοῃ οὗ Αμέ κατα, 

089 βοῃ οἵ Κ'μδρβδη, σοσα ὑμθ Κίηρ οἱ Βδθγ]οη 

Βα πλδθ σζΟνΘΥΠΟΥ ΟΥΘΡ ὑδθ οἰ(108 οὗ ΨΦυάδῃ, δῃα 

ἄνγ6}} τι Εἶπ διμοηρ ἢ ῬΘΟΡΪΘ;; ΟΥΓ 5ὸ ψἈ1ΠΘΓ- 

ΒΟΘΥΘΡ 1ὑ βοϑιβοίῃ σὶρῃῦὺ αηῦο ὑμθ0 ἴο ρο.᾽ 80. {86 

οδρύδίη οὗ ὑῃ6 συδγα σανο Ηἷτα νἱούυδ]β δηα ἃ ῥγθ- 

βϑηῦ, 8πὰ Ἰοὺ Ηἷπη γο. 5 ΤΉΏΘΗ ΟΔΠ16 “6 ΥΘ Δ ἢ απο 

δα δ [86 βοὴ οὗ Αδίϊαη ἰο Μ|ΊΖΡΑΒά; δῃὰ 

αἀνοὶῦ τἱῦ Ηἷτὰ διλοης ὑδ6 ρϑορὶθ ὑμδὺ σψϑσγθ Ἰοΐ 

πη 80 ἸᾶΔπά. 

86. ΗδΡ. δε ηὖπδ ομέθ ροῊ ἰἦΖε; οἷ. χχχὶχ. 12. 
" ΤΊσ ΗΘΡ. ἰ8 ῥρϑουϊίδγ. ΤῸ βορῦ. οταίίθ {πὸ νοσάβ. ("΄.. ὅ νυ} 

ἴθ οοπμηθοῦ ἀἰγϑοῦ τὶ υ. 4: “τ ΕΪ ΟΣ ἐὺ βοουωθῃ σοοά δηὰ 
τεῦ ἔοτ (ἢθ9 ἴο ψο, ὸ ; δηὰ χγϑΐυσῃ ο αϑαάδ δαμ, οὐς.). 

9 869 χχχίχ. 14. 
ἃ Τῃ Βοηϊαπιΐη, ῬγΟΡΘΟΌΪΥ οὐ 29 οοπμηδηάίηρ Ὠοὶρῦ ΠΟῪ 

οαἰ θά Δεδν ϑαριιοίϊ, 4 ταῖ]οθ ΝΙΝ. οὗ Φογυβαίθιῃ. 
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Ἰϑῇηιαεῖ, ἐδ6 δοπ οἱ Νεϊλαηίαδ, α πιοηιδον οἱ ἐλ γοψαὶ 
ἰανιεῖν, σολαπαη, ἰΐα δοη οἱ Καγοαΐ, απὰ οἱδον 

εοιυδ (τποϊιάϊησ πιαπν ιυὐὴο δαά ϑοοη ἴῃ 
ἐχθἶε), 7οἵη Οοἀαζίαΐ, αἱ ΜίΩραδ. 

ΤΝον" ἤθη 811} ὑμ6 οαρύδϊηβ οὗ ὑπθ ἔογοθα ψηϊοῖ 
ΘΓ 1 ὑμθ 6145, ουθῃ ὑμοὺ δηᾶ ὑμϑὶγ τηϑῃ, Βμϑαγά 
ὑπαῦ ὑ86 Κίηρ οὗ Βαθν]οη μά πηϑδάρ θά δ] δ ἐδ 
Βοη οὗ ΑἸ Κδῖὴ βου οΓΠΟΣ ἰπ ὑμ6 ἰαπά, ἀπ Πδά οοχη- 
τη θα απο Ηΐπ τλθη, 84 τνουλθῃ, δηᾶ ΟΣ άγθη, δηά 
οὗ {89 ροογεϑῦ οὗ ὑμ6 ἰδηά, οὗ ὑβϑηχ ἐμὲ τγοσϑ πο 
ΟΑΙΤΙΘα ἰηο 6Χ1]9 ἐο Βαθυ]οη : 8 ἐῃθῃ [ΠΟΥ οϑῖλθ ἴο 
ἀϑάδ δὴ ἰο ΜΊΖΡΒΕ, (Θν θη) Ιβῃχηϑϑὶ, [86 βοῇ οἵ 
Νούμδηῖδῃ, δηα Φομβδῆδη δᾶ οπδίμδη ἐδ βΒοῃβ 
οὗ Καγθδδ, δηὰ ϑογαίδῃ 6 βοῃ οὗ Ὑδηβυτηϑίῃ, 
Δα (89 βοη8 οὐ ἘΕρμαῖίο ὑῃ9 Νοίορμαιῃηϊξθ,δ δηὰ 
δοζδηΐίδῃ {86 βοῃ οὗ ὑμ6 Μδδοδίμινθ, ὑμϑγ δὰ ἐβοὶσ 
Ώ0η. " Απᾶ Οδαδ) δ, ὑμ6 βοῃ οὗ ΑἸ Κϑω, ὑμΒ6 Βο0ῃ 
οὗ Κβδρμδῃ, βύγασθ ἀηΐο ὑμθῃ, δηὰ ἰο ὑμϑὶῦ τηθῃ, 
ΒΑΥΪηρ, ᾿ΕΘΔΙ ποῦ ὕο βοῦν ὑμ9 Ομ ἀδϑδηβ :} ἄτγθ]]} 

Δ Ῥῦυ. 1- τὸ δργίαρϑαὰ ἰῃ 2 Κίηρβ χχν. 923-94, 
ν 80 ϑορύ. Ὑπὸ ΗθΌ. ὑθχὺ ἰηϑοσὲβ ὃν ϑσζογ, απά. 
“ 80 9 ΗΘ6Ό. πιάσῃ. βϑυγ. Τασῃ. ΤῊΘ ΗϑΌ. ἑοχὲ 88, Ορλαΐί. 
4. Νοίορμιδῃ νγὰβ 8 ν]]αρθ, Δρρδυϑθῃθν Ὡοῦ ἔας ἔγοσω 7 ΘΓΌΒΑΙΘΙΩ 

(Ν οι. χῖϊ. 28), ροσῆδρβ Βείέ Νείέέγ, ἃ 1119 Ἐ;. οἵ ΒΟ ἤθση. 
“ Μδδοδὴ νΨ88 8 απ δῃὰ ρϑορὶο 8... οἵ Ἡόστωοι, Ε). οὗ (ῃ9 1,αἴκὸ 

οὗ αθϑηποβδγοίῃ ; οὗ. Ὀϑαῦ. χἱΐ. 14, 
 Ὑηὴθ ϑορῦ. δῃὰ 2 Είηρβ χχν. 24 δδνο, ῬΓΟΌΔΡΟΙΥ σεν, 

ἔοαν ποὲ δεοαιιδε οὐ ἐδα δεγυανίδ οἱ ἰδε Ολαϊάαεανο (ἼΣΡΌ ἔον 
Ἵ209), 1.6. οὐ δοοουηΐ οὗ ἔθ οδῆοθσθ εἰδιϊοηϑὰ ὃγ δοιὰ ἴῃ ἀἰδῖοσ- 
ϑηῦὺ ρῥαδσίβ οὗ ἴμο οουηΐξγ. 
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ἱῃ {89 ἰδηα, δηα Βοσνὸ ὑπο Κίπρ οὗ Βδθυίοη, δηὰ 1 

Β}.4}} Ὀ6 γγ79}} τι γοὰ. 19 ΑΒ ἔογ ἴηθ6, Ὀθο]ά, 1 δι 

ἀνθ! ηρ δῦ ΜΊΖΡΔΕ, ἴο βίδπα Ὀοέογο" ὑπο Ομ δ᾽ ἄδϑϑῃβ, 

ΠΟ ΙΏΔῪ ΟΟΙῚΘ υηΐο ἃβ : Ὀυΐύ γο, ζαύμοῦ γὸ Ὑ1Π6, 

δα ΒυΙΊΘΥ ἔγαϊθ, δηα Οἱ], δηα ρμυὺ ὕμθιι ἴῃ γοὺγ 

ψ688618Β, 8ηα αἀνν0}} ἰῃ γοὺγ οἱὐΐο8 ὑμβαῦ γὸ Ὑ11} ἰδξο. 

11 ΠΚονὶδο ΘΠ 811] 86 ον ὑμαῦ ψγογο ἴῃ Μοδῦ, 

86] διλοὴρ ὑμο ΟὨΠ]άσθη οὗ Διηστηοη, δηᾶ ἴῃ Ἐάομ, 

8δηα ὑμαῦὺ γγοῦθ ἰῃ 811 6 οουπῃίγίοθθ, μϑαγαὰ ὑμδῦ ὑμ6 

κΚίηρ οὗ Βαῦν]οη δα ᾿οἵῦ 84, τοιῃμηδηῦ υπὖο υάδῃ, 

δια ὑμαῦ δ δὰ βοῦ οὐὸσ ὑμοὰ Οδαδ δ, 86 Βο0ῃ 

οὗ ΑΠΚαα, 89 βοῃ οὗ Κμπδρῃϑδῃ ; 1253 ὑῃ6ὴ 41} 86 

θονγβ γοῦυσηθα ουὖ οὗ 811 ρῥΙδοθβ ψΣΠο Ὁ ὑΠῸῪ ὍΟΓΘ 

αἀτγίνϑῃ, δῃα οδιὴθ ἴο ὑμθ ἰδηὰ οὗ υ Δ}, ὑο αἀθαά δ 8}, 

πηΐο ΜΊΖΡδΙ, δῃὰ ραύμογοα ψ]ῃ9 ΔΠα ΒΌΠΙΙΔΟΣ ἔσαϊίθ 

ΨΘΥΥ ΤΟ. 

οδαπαη, υὐϑαγηδ Οοὐαϊταΐ, ἀασαϊηϑὲ 1δἠηιαοῖ. 

18 ΑΔ Φοβδῆϑὴ ἴῃ βοὴ οὗ Καγοδῇ, δῃηᾶ ἉΑ]] 

80 οαρύδιῃβ οὗ 86 ἔογοθθ ὑμδὺ ψϑσθ ἱπ ὑμο Η6]48, 

οϑὴθ ὑο δάδιδῃὴ υηΐο ΜΊΖΡΘΙ, 16 δηῃα βαϊὰ υηΐο 

ἢϊπι, “ οδβῦ ὕδῇου Κπον ὑμδὺ Β88115 ὑπὸ Κίηρ οὗ {86 

ΟὨΣ] άγθη οὗ Ατσοην δύῃ βοηὺ [βῃλ86] ὕΠ6 βοὴ οἵ 

8. 1.9. ἴο ὈΘ ἃ βογνδωΐ (] Είηρε χ. 8) δατη θα ὕο ὑΠΘὲὉ Ῥσϑϑϑζοθ, 
δηὰ δοῖϊο ὑπογϑίοσο ο σοργοθϑηῦ γΟῸΡ ἰηίογθαίβ τῖῦ ὑὨϑεη. 
ΤΏ Κίηρς οὗ Ασωσθῶοῃ σψγ8ϑ υῃέσιθη αν ἰο ἴδο ΟἸμδιδϑδσι8 

(χχνιὶ, 3). 
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Νούμδηῖδῃ ἕο δκὸ ἐὰν ἴἶο 1 Βυὺ αθάδι δ ὑπο 

ΒΟη οὗ ΑΠΊΚδηὶ Ὀο]ονθα ὑῆο ἢοῦ. 16 ΤΏΘη 9088- 

ΠΔΏ ἰθ Βοη οὗ ΚδΥΌδἢ Βρδῖο ὑο σϑαδ δὴ 'π ΜΙΊΖΡΘΒ 

ΒΘΟΓΟΌΥ, Βαυηρ, ἡ Τοῦ Τη6 ρβο, 1 ὈΓΔΥ ὕδθοθ, 8)ηα 1 ν]}} 

ΒΙΑῪ ΙΒΏ1η86] ὕπο βοῇ οὗ Νούμδῃηϊδῃ, δηα πὸ ᾿δῇ 

Β8.8}} Κπονν ἰὖ : ἩΒογοίοσο βηουα μ6 ἴδκο ὑὰγν [ἴ9, 

ὑμαῦὺ 411] ὑὴ9 ὅονγβ ψ ο ἢ δ1ῖὸ ραύμογοα παηΐο ὑμθθ 

Βῃουϊά 6 Ββοδύϊογσγθοα, δηά ὑμὸ γτϑιηηδηῦ οὗ Δυσδῇῃ 

ῬΟΣΙΒῃ 1᾽ 15 Βυῦὺ Οθάδιδῃ 86 βοῃ οὗ Αβέκδτη 

Βδ14 υηΐο Φομδηδη ὑῃ86 Βοηῃ οὗ Κα γϑϑῇ, " ο πού 18 

ΦΒίηρσ : ἔογ ὕμοι βρϑδκοβὺ ἴδ βοὶν οὗ 1 πη86].᾿ 

Οεαἀαϊαἶ, ἐδ ηυιγαάεγοῦ ἐπ Μεραΐ, ὃν 1εἤηιαοῖ.5 

ΧΙ. ΙΝὸον» [Ὁ οϑηθ ἴο ρ888 1ῃ ὑπ βουϑῃῦῃ 

τηοηΐῃ, ὑμαὺ ΙΒῃχαδοὶ, ὑπ βοὴ οὗ Νοίμδηϊδῃ, ὑῃ6 

ΒΟοη οὗ ΕἸ] Βμδηηα, οὗ ὑΠ6 8β00α τουδὶ, δηα (οπθ οἵ) [6 

ομϊοῦ οὔοοϑυβ οἵ 08 Κίηρ, δηα ὕϑθῃ τθϑη τι Ὠϊπὶ 

οδλθ υπΐο αθάδ|18}} ὑμ6 βΒοῃ οὗ ΑΒ Κϑιὰ ἰο ΜΊΖΡΒΘᾺ ; 

86 ὑμον δθ Ὀγοδαὰ ὝὍμοσθ ὑομθῦμοσ ἱπ ΜΊΖΡΔἢ. 

3 ΤΉΘΗ ΔΙΌΒΘ [Βῃ 186] 6 βοῃ οὗ Νούβδηΐδη, δηα ὑδ6 

{6 6} ὑμαῦ ψοῦο σι Εἶπα, δῃα ὑμον βιηοΐθ ἀθάδ- 

18}, 89 βοῃ οὗ ΑΙ Και, ὑμ6 βοῃ οἵ βθδρμδῃ, υὶῦἢ 

8 Ἰβῃτηδοὶ ὑγοῦθΌΙν τομασάϑα Οϑάδιθῃ δὲ 6 ἰγζγαϊΐοσ, οχ 89 
στουπὰ μαῦ 6 νὰϑ ἰσυιδίθα ὉΥ 89 Ομαϊάδθθηβ ; ρα νδδ αἷδο 
διφοτίονοα ὑμαὺ ΒΘ βῃουϊὰ μανϑ Ὀθϑῃ ρμγϑίοσγθα 86 ζΌΨΘσΩΟΣ δρονθ 
ΟὯΘ οὗ ΤΟΥ] διιοοαύσυν, {κ Εἰ παβο 1. 

Ὁ Ψυ. 1-3 αὐὸ δυγιἀροὰ ἰῇ 2 Κίηρβ χυν. 25. 
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ὑμ6 βυοσά, δῃηάᾶ β]ονδ πὰ, σοτὰ 6 Κίηρ οὗ ΒΘΌΥ- 

Ιοῃ δᾶ πιδᾶθ βζουθῦηοῦ ΟΥΟΣ ῃθ ἰἸαηά. ὃ Απὰ Δ8]] 

{ὴ0 δον ὑμαὺ τοῦθ τὴ Εἶτα, Ῥίον) σι Οαθαδ- 

ἴδῃ,» δὖ ΜΊζρϑδῃ, δηὰ ὑμθ Ομ διἀδοδηβ ὑμαῦ σγϑῖθ 

ἔουηά ἔμοσθ, ουθὴ ὑμθ τῇϑῃ οὗ νὰγ,9 αἰ ΙΒῃτηδοὶ 

Βανυ. 

ϑεουοπῖψ πιθη, 7οιγηοψίησ ἰο Μ|ίζραδ, αγὸ πμιγάεγοά 

ὃν ἦτηι ἱεϊοιυῖδο. 

4 Απά ἰὗ οδπιθ ἔο ρϑ88 ὑμθ βθοοῃηᾶ ἄδν δἴνοσ (6 0 
δὰ κ5]αΐὶη ἀφαδ δη, δηα πο δὴ ΚΙΗΘῪ [1ὑ, ὅ ὑπαὶ 

ΠΟ οϑὴθ οογίϑίῃ ἴγσοταῃ ϑ'ἤθομοιι, ἔγοιῃ ΘΒ ]ΟΙ, 

84 ἔγοτῃη ὥϑιδσία, θυθὴ ἔουγβοοσθ θη, μδνίης 

ΠΟΙ Ὀθαγαὰβ βῆδγθῃ δηᾶ ὑμοὶῦ οἱούμοθ γϑηΐ, δηάᾶ 

Πανὶηῦ ραβῃθα ὑδμοιηβοῖνοθ, τῷ ΟὈ]αύϊοηβ δηᾶ 

ἔλα ΚΙ ΠΟΘΏΒ6 ἴῃ ὑμοὶρ Πδηάᾶ, ὕο Ὀσίηρ ὕμβθιι ὕο ὑῃθ 

βουβὸ οὗὐ Ὑδησνθῃ. 5 Απμα [1βῃγ)861] ὑὴθ βοῃ οὗ 

Νουβδηΐδῃ τγοηὐ ἔοσί ἔστοτη ΜΊΖΡΘἢ ἴο πιθοῦ ὑμθιω, 

γγοϑρίηρ 811 δοηρ 88 μ6 νυϑηΐ : δῃηὰ 10 οδηθ ἰο 888, 

88 Ὧ6 τοὺ μοι, ὑμαῦ ἢ6 Βα: υηΐο ἔμϑι, “ ΟὈμ6 ἴο 

Οθάδι δ {86 βοὴ οὗ Αμικαηλ.᾽ 7 Απᾶ ἰῦ νγᾶβ 80, 

δ ὅὴ ὅυγ. υϊμ., δα αΐηρ οὔθ ἰούζοσ. ΤΏ ΗθΌ. ἰοχὺ 88, απὰ 
δὲ δἷειν ἴηι. 2 Κίηρβ χχιΐ. 2ὅ ἢδ8, απᾶ δὲ αἰεαά. Ὑῆο δορί, 
τϑϑβ βἰτρῖν, σπα ἐδεν δπιοίς Οεαἀαϊναΐ, υὐδοηι ἰὖδμ6 κέριρ, οἵα. 

Ὁ Οὐλἱῦ ὈΓΟΌΘΔΌΙΥ τὶ ϑορῦ. (88 ἃ ρἷοϑββ οἡ " Ὠϊπλ᾽}. 
9 1.9. ἴπ0 ΟἸδ] ἀδθδῃβ σῆο ἔοστηϑὰ αϑα δὶ ἑδῃ 8 Ὀθοάγ-ρυδχα. 

ἃ 1.9. τῃηουγηΐηρ ΟΥΟΥ ὑπο ἔαΐθ ψῃΐοῃ μδα Ὀοϑἕδ]]θη Φογυδαίθεμ. 
ΕῸΓ “ χαβῃϑα ὑμπϑιηβοῖνοθ᾿ 8600 χνὶ. 6, χὶνὶΐ. ὄὅ, δηὰ οἵ. χὶνὶ ἰδ. 37. 

4 1.06. ΠΥΡοΟΡ ΟΠ ἔοι χορ Βυταραῦῃ τὶ ὑἤθια. 
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ῬΏΘη ὑμον οδπιθ ἰηΐο ὑδθ τηϊαδὺ οὗ ὑμ6 οἱῦν, ὑμδῦ 

ΙΒῆτηδοὶ {ηθ βοῃ οὗ Νουβδηΐδῃ βονν ὑμοπι, (απ οαϑῦ 

61) ἰηὔο ὑμ6 υγϊαδὺ οὗ ὑῃ6 οἰβύθγσῃ, 6, δῃᾶ 6 τγθῃ 

ὑμαῦ σοῦ τὶ Εἰ. 5 Βυῦ θῃ τἤθῃ σοῖο ἔουπα 

8ΙΔΟΩρ ὕμϑχι ὑμδὺ 8814 υπΐο ΙΒῃπιδοὶ, ᾿ 5΄'αν ὰ8 ποῦ. 

ἴου γγὸ ἢδνθ βίογοβ δυγίϑᾶδη {86 Π6]α, οὗ ψροϑῦ, δηα 

ὈΑΥΟΥ, δηᾶ οἱἱ, δῃα Βοπου.᾽ ὅο ἢ ἔογρδσζο, δῃὰ 

βίου ὑμβοι ποῦ διῃοηρ ὑποὶῦ Ὀγούμγθῃ. ὃ Νον ὑῃθ 

οἰβύθυῃ τοῦθ ΙΒΏΠη86] οαϑῦὺ 8411] ὑῃ9 ἀοδα Ὀοαΐθβ 

οὗ ὑ8δ τϑῃ ψῇομ Π6 Δα 5]41η, νγᾶβ ἃ ζτοδὺ οἰβύθσῃν 

ὮΙ Κη Αβὰ δὰ τηδάθ ἴοὸσ ἔϑθα οὗ Βδϑβῆϑ 

Κίηρ οὗ Ιβγϑοὶ :9 ἰὑ ἀϊὰ ΙΒ γ86] {ῃὴ9 βοῃ οὗ Νούβδηϊδῃ 

811 ψιῦ ὑμθιι ὑμαῦ γγοτθ 8]α]η. 

Ἰοβηιαοῖ, ἑακίηρ [οτοῖδὶψ τοὐέδ, ἴηι ἰδλα οἰδονγ γοξιροε8, 
ϑίαγίϑ ἰο ΟΥΌ88 Οὐ ἰο δε Απιπιοηῖοδ, δι ἐδ 

ουεογίακοη, ὃν σολαπαη, αἱ αἴδεοη, απὰ 

οδεσοά ἰο ἤθε ιοϊδἕ (δε ἴο88 οἱ δὴ8 
οαρίϊυοδ. 

10 ΤΏΘη ΒΏμμδοὶ ΟδΙΓΘα δΑΥ οδρύϊννο 811 {89 

Τοιηηδηῦ οὗ ὕΠ9 ΡΘΟΡΪΘ ὑμδὺῦ γγϑῦθ ἴῃ ΜΊΖΡϑὮ, θυϑῃ ὑδθ 

86 ΤῺΏΘ ΔἸ] υδίοῃ 8 ἴο ἰαγρθὸ βυ ύθσγσαῃθδη οὐδ, βιο ἢ 88 δζὸ β0}}} 
υδοᾶ ἱπ Ῥαϊθδίϊῃθ ἔοῦ 9 δβδίοσαρο οὗ σταῖῃῆ. 8600 Ἰδοιωβου, 7λ6 
Σαπᾶ απα δά Βοοξ, 1. 89, 90, 1ἱ. 194, ἐ11. 468. 

Ὁ ο δορί. Τῆθ οὔδηρθ ἰβ νϑΎῪ βρῃῦ; δηὰ [ῃθ Ηοϑ. ἰοχί 
Υ 6148 ἢὩο βοὐβίδούογυ ϑΘΏ89. 
Αββ, ἴο ἀοέϑθῃα Ὠἱτη8918 ἀραϊπμβῦ Βδβϑδϑῆαδ, μαὰ ἰογιϊβοὰ Μίζρδῃ 

(1 Κίηρβ χν. 22); δηὰ [δὰ πὸ ἀουδὺ τηδᾶὰθ ἐἰιΐβ οἰδύθγσῃ ἴορ 

[80 ῬΌΓΡροΘΒΘΟ οὗ δυρρ γί ΜΊσραἢ τὶ ἢ νναῦθυ. 
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Κιπρ᾿β ἀδυρηύογβ, δα 411 ὑ86 ὑϑόρὶθ ὑμαὺ ψϑσο ἰοξξ 

ἴῃ ΜΊΖΡδΒ, ψοτὰ ΝοΡυζΖαγδάδη {μθ οἀρύδίη οὗ ὑπὸ 

συλ πδα οοπμὑθα ἰο αφάδι!δῃ ὑπὸ βοὴ οἵ 

ΑΒΙΚϑῖα : 8ηα ᾿βῃπη86ὶ ὑδ6 Βοῃ οὗ Νούβδῃϊδη οδγεὶθα 

ὕΠθ 1 δΙΎΘΥ οδρίλνο, δηα αἀθραγίθα ἴο 20 ΟΥ̓́ΘΣ ἴο ὑδθ 

ΟὨ]άσθη οὗ ΑἸ. 

1 Βυύ ψβθη Φομδηδη ὑμθ βοὴ οὗ Καγϑδῆ, δηὰ 4]] 

860 οἀρύδίηβ οὗ ὑμθ ἔογοθθ ὑμαὺ σψοῦθ σὴ πὰ, 

μοᾶσγὰ οὗ 811 ὑμοὸ ον]! ὑμαὺ Ιβῆπηδϑὶ ὑβ9 8οῃ οἵ 
ΝούΒδηΐδῃ δα ἀἄοηθ, 13 0ΠΏ6ηὴ ὕμου ὕοοῖς 411] 86 

ΙΏΘΠ, 8η6 ψοηῦ ἰο βρμῃὺ τὶ ΙΒΏγη861] ὑῃ6 βοῃ οὗ 

Νοίμδηϊδη, δα ἔουπμα πΐπη Ὁ ὑῃ στοδῦ τυδύοθσβ 

ὑμδὺ ἃῖὸ ἰῃ αἰθθοη. 18 Νοὸν ἰὖ οδπηθ ὕο Ῥ888, ὑμδῦ 

ὙΏΘῊ 811 86 ῥϑορίθ βοὴ σοῦ τ] ΙΒΏΤΏ86] βᾶνν 

ϑοβδῆδῃ ὅθ βοὴ οὗ Καγϑδβ, δῃηα 411] ὑπὸ οδρύδιῃηβ 

οὗ ὑδμο ἔοζορβ ὑμαῦ νγοσοὸ δ ἷπ, ὑμθὴ ὕμου τσ ῖθ ρ]δά. 

14 0 811 ὑμ6 ρϑορῖὶθ ὑμδῦ ᾿βϑῃσηδϑὶ δα οδιτίθα ἀνα 

οαρῦδνο ἔγοα ΜΙΊΖΡΘΗ ὑυγηθα δἀρουῦ, δηα οδῖηθ 

Ῥδοῖὶς, δα νψϑηῦὺ υπΐο 9Φομδηδη ὑῃ6 βοὴ οὗ Κϑγοδῆ. 

16 Βυὺ ΙΒΏγη86] 6 βοὴ οὗ Νούμδηϊδῃ ϑϑοδρϑα ἔγοχη 

Φομδηῆδῃ ψ]ῦ ἢ} οἰρῦ πάθη, δηα ψϑηῦ ὕο ὕπο οὨ] ἀσθῃ 

οὗ ΑἸλπιοη. 

δ Νον εοἴ-, ἀρουΐ 8. τπὴ]ο Ν. οὗ ΝοΘΌν βασγωνῖὶ (ΜΊΣΡ6). ΤῊΘ 
“ατοαῦ ννδαῦθγβ᾿ 816 ὈΣΟΌΘΟΙΥ ὑδθ9 Ροοὶ τηθϑηςίοπϑα ἱπ 2 ὅδσῃ, ἱὶ. 
18. 
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“οδαπαπ απὰ ἦϊ8 οοπιραητοΉ8, υἱέ, ἰδε γοξιροο8 γε- 
οουογεο γον Τϑἤηιαοῖ, ιοϊδάγαιυ ἰο Βεϊμίοδοηι, 

ἐποπάϊηρ ουοηέιαϊν ἰο πα α ἤοπιε ἴπ 
Ἐσνυνι. 

16 ΤΏΘ οοὸῖκ ΨΦοδϑηδη δ Βοὴ οὗ Καγϑδῆ, διά 

811 080 οαρύδιηβ οὗ ὑμ0 ἔογσοθβ ὑμαῦ σγοσθ σ]ῦ Ὦ]πι, 

811 86 τοιληϑηῦ οὗ 89 ρϑορὶθ Ψ βοτὰ ᾿βΒῃσηδϑὶ ὑμ6 

ΒΟοη οὗ Νούμδηϊδη δα ὕδκϑῃ οἀρύϊνϑ᾽ ἔγοιη ΜΊΖΡΔΕ, 

αἴζον ὑμδῦὺ 6 δα 8]86᾽ η δά δὴ {86 βοῃ οὗ ΑΒ δι, 

ΘΟ ΤΏ6η, [86 τηθὴ οὗ τγᾶ7,]ὃ}Ρ δηα σψοϊθῃ, 8πηα 

οἸ] ἄγθη, 8Πη6α θυ 0 ἢ8,5  ΒοΙὴ ΒΘ δα Ὀτγουρμῦ Ὀ8ῸΚ 

ἔτοῃῃ Οἵρϑοι : 17 δῃᾶ ὑμον αἀοραγίϑθα, δπα ἀπο] ἴῃ 

αογαῦ-ΟΒ ἤδη, ΒΟ ἢ 18 ΌῪ ΒούΒ-Ιθμθσα, ἴο χὸ ὕο 

ΘηΐΟΣ ἱπίο Εσγρύ, 15 Ὀθοδυθο οἵ ὑμβὸ ΟΠ δι ἄδϑϑῃὸβ : 

ἴογῦ ὑῃον σψϑῦθ δἴγαϊα οὗ ὕδϑθιη, θϑοϑιβθο 1βῃγηδϑὶ ὑῃθ 

Βοῃ οὗ Νούμδηΐδῃ δα 8]6 5 Οἀϑαδι δὴ ὑμ6 βοῃ οὗ 

ΑΒΙΚαα, σψθοσὰ ὑπο Κη οὗ Βδρυϊοη - δα πιδαθ 

ον ΠΟΥ ΟΥΘΣ δ ἰδηά. 

5. 353ο, ὙΠῸ} ἃ δ αῦ οὔδηρο. Τὴ ΗθΡ. ἰοχῦ 88, ὡδοηι Ἀδ6 
δλαὰ ὀγοισἧῆξ δαοῖς (γεοουεγδα) ἔγτοτι 1ϑἠηιαεὶ δά δοη οἱ Νειϊδαπίαΐδ, 
ἴγοπι Μεζραΐ, στ ὮοΓΘ ὁ τοοονογϑὰ ἤγοηι Μ|ίζραὴΐ᾽ οσαπηοῦ Ὀο τεἰμῃῦ. 

Ὁ ΤΏοδο ψογὰβ βϑϑῖὰ (0 Ὀθ αὶ αίοθδ; εἴ. χΙΣ . 6, χ]ῖν. 20. 

5 Νο ἀουδύ {δ9 χυδράϊδιηβ οὗ ὕΠ9 γοιπρ Ῥγίμοθθθοθ τηϑηϊοηθα 
ἱπ υ. 10. 

ἀ ῬΓΟΌΘΟΌΪ 8 νἱ]αρο, θὸ οδ]ϑά ἔγοσα ὑπ ΟὨἑμπιμδῖ (ΡΣΟΏ. 
“ Κυμδη ᾽), δου οὗὔ ΒαρῦΖὶ αὶ ὑπὸ ΟἸοοάϊθ, το δοοοσω- 

Ῥϑηϊοα ενία ὕἤο ογιυβαίθγω, δέξος ΑὈβϑιοσγω β γσοῦϑι]ΐοη (2 βασι. 
χῖχ. 837-40) ΕῸΡ ᾿Οδεγα, ἔοῦ τος ἐὺ 6 ἀϊδδουῦ ο πὰ ἃ 
ΡΓΟΌΘΌΪΘ σωθϑηΐης (ἡ Ἰοάρίηρ- Ιδοο᾽ οὗ ἈΊΩ. [8 νΟΥῪ αυθδίίοι- 
ΔΌΪο), τὸ βῃουϊὰ ρϑγβδρϑ σϑδαὰ, νὴ Αα., Φοθορῆυδ, αὐὰ ϑορῦ. 
(Ρ6 σι} γ), Οἑάγοιδ, 1.6. " (βϑορ- ἥοϊἀβ οὗ Ομ σλμδια. 
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οδαπαη, απὰ ἰδα γεορίο ιυἱδῇ, ἤζηι οοηδυῖϊέ σεγοπιαῆ, 
φγοηιδῖηρ [απ μεΐν ἰο ἀο υδαίουον ἧξ πιὼν 

ἐεἰϊ ἑδόηι. 

ΧΙ. :ΤὨὩθη5 41] ὑὴ0 οἀρύδίπβ οὗ 86 ἔογοθβ, 

8Πα Φομβδῆβδη ὑμθ βοη οὗ Καγοϑῇ, δπα Αζαγίδῃν 86 

ΒΟοη οὗ Ηοβδδίδῃ, δῃηα 841} ὑθ Ῥϑόρὶϑθ ἔγομπι ὑπο ᾿ἰϑαϑῦ 

ΘΟ αηΐο ὕπο ρστοαύθϑὺ, οδθ ΠΟΘΙ, 3 δηα βαδἰα υῃΐο 

ϑογθδῃ (ἢ ῥγορμοῦ, “1ωμϑὺύ, τὸ ῬΓΔῪ ὕδμθθ, Οὔὕ 

ΒΌΡΡΙ Ιοδύϊοῃ Ὀ6 δοοθρίθας Ὀοΐογο ὕμθθ, δηα ΤΑΥ͂ 

ἴου ὑὉΒ υηΐο ὙδνοΒ ὑγν ἀαοα, ονϑῃ ἴοσ 411 0} 18 

Τοιηηϑηῦ ; ἴ0Γ γ͵ἷῪγῪ 871Ὸ ἰού Ὀυῦ ἃ ἔθ ουαὖ οὗ Τηδην, 

8ἃ8 ὑμὶπο ουϑϑ ἀο Ὀθῃοϊα ἃ: 38: ὑμαῦ ὙΔΆτΘη (ἢν 

Οαοα τὺ ἀθοΐασο υαηΐο 08 6 ΜᾺ ψΠΘΓΘΪη 'γὸ 

Βῃου]ἃ ταῖὶκ, δηᾶ ὑπὸ ὑπίηρ ὑμαῦ ψὸ βῃου]α ἀο. 

4 ΤΏΘΩ “ογοιλίδῃ ὑἢθ Ὀγορμϑῦ βαϊα υμὔῦο ὑδθια, “1 

ΠΟΘΙ; ὈΘΒΟΪά, 1 Ὑ}}}} ργᾶν υπύο Ὑδάνθι γοὺν αοα 

ϑοοουαίηρ ὕο γΟῸΣ ΨΟΓβ ; δηᾷ 10 81.8}} ὀοτὴθ ὕο ῥ888 

μδὺ νἱιδίβοουο ὑμίηρ ὙΔΆΘὮ 5}8]} Θβνοῦ γουὺ, 1 

111 ἀθοϊαγο Ὁ υηΐο γουῦ ; 1 11 κθὸρ πούβιηρ, Ὁ80Κ 

ἔτοτα γου.᾽ ὅ ΤἸΏΘη ΒβΒαία ὑπ 6} ἴο Ψοσθσιίδῃ,  Ὑδνϑῃ 

ὉὈ6 ἃ ὕσυο δηὰ [διὰ] τι 688 ἀραϊηδῦ ὑ8, 1 νγγὸ ἀο πού 

Θυθη δοοοσάϊηρ ἴο 811 ὑπ ψοσγὰ ψβογον ὙΔῆνΘα 

(Ὦγ Οαοα 588}} βοῃὰ ὕμϑθ ο υ8. “ δύο [Ὁ Ὀθ 

οοά, οΥ Ὑ ΒΘΟΠΟΥ Ὁ Ὀ6 ΘΥἹ], γγ ψ}1}} Ὠθαγζθη ὕο ὑδθ 

8 ΧΙ, 1 δηὰ ΧΙ. 7 τὸ δογιἀρχοὰ ἰῃ 2 Κίηρβ χχν. 26. 
Ὁ βο ϑδορῦ. δπὰ οἷ. χἹπδ, 2. ΤΏ ΗΘΡ.. ἑἰοχῦ 88 ὈΥ͂ ουτοῦ, 

«7εεαπίαλ. 
9 ΗθΌ. α. 8.69 οῃ Σχχχνὶ. ἤ. 
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ψγοΐοθ οὗ Ὑδῆνϑη οὔ αοα, ἴο ΒΟ τγὸ βοηα ὕδθο : 

ὑμδὺ Ὁ τᾶν Ὀ6 γ6}} τι} 8, τ ὮΘ τὸ ὨΘΑΓΚΘη ἴο 

089 νοΐοϑ οὗ Ὑδῆνοῃ οὖν Οαοα.᾽ 

«εγεπιαΐ, ἵπι Ὑαλιυοἶ᾿ δ παπιο, οαγηοδίϊῳ ἀἰδδιαίο8 ἰδοηι 
[τοπι πιϊρταίξίη ἵπίο Εσνυρί, ἀοοϊαγίηρ ἰδαξ, ἐ δον 
ἄο 80, ἀοδἐγιιοίίοη, υυἱῖδ αϑϑιγοαΐῳ ουεγίαϊο ἐδοηι. 

1 Απα ἰδ οδὴθ ὅο Ῥ888 δίψοῦ θῃ ἄδυβ, ὑμαῦ ἢ 

ψογὰ οὗ Ὑδῆνοἢ οδπθ υηΐο “Φ96γοπιδῃ. 8 ΤὭΏρη 

οι] ]οα ἢ Φοβδῆϑδη ὑμθ βοὴ οὗ Καγϑδῇ, δῃηα 41} ἐπ 

οδρύδιῃβ οὗ 86 ἔογοθβθ το ογο αὶ τη, δηα 8]]} 

0η6 ῥῬϑορὶθ ἔγομι ὑῃθ ἰθαϑῦ οῦϑὴ ὕὅο ὑμθ στϑαϊθβῦ, 

3 Δη(6 βαεϊα υπΐο ὕμοχῃ, ὁ ΤΏ Βαϊ ὙΔΏνΘΙ, ὑμθ αοα 

οὗ 5Γ86], υηῦο ψῇοπὶ γὃ0 βθηῦ 16 ὅο Ῥγοβοηῦ γοὺγῦ 

ΒΌΡΡΙΠοδύϊοι Ὀθίοσθ αἷμ : 191 γὸ ν1}} ἱπαθθα 5 Δ 0149 

ἴῃ ὑμ18 Ἰαπα, ὑμβθὴ ψ1}} 1 θυ} 4 γου, δπὰ ποῦ ρὺ]}] γοῦ 

ἄονη, 8ηα 1 ν}}}} ρ᾽δηὺ γου, δπα ποῦ ρῥ'υοκ γοὰ υρ: 

ἴοῦ 1 τορϑηῦ τηΘὸ οὗ 86 601} ὑμδαῦ 1 βᾶνθ ἄοπθ υπΐο 

γοὰα. 1: ΒΘ ποῦ δἰγαϊα οὗ {πὸ Κίπρ οὗ Βδργυοη, οἵ 

ΠΟΙ γὸ ΔΘ δίγαϊα ; 06 ποῦ δἰταία οὗ ἷπι, βαϊἢ 

ὙΔΏΜΨΘΕ : ἴου 1 δὶ ψἱὶῦ γοὺ ὑο βᾶνὸ σοὺ, δηᾶ ἰο 

ἄρθιῖνοῦ γοὰ ἔγοπι ἢἷ8Β δηά. 13 Απᾶ 1 ν1}} ρσταῃηίΐ 

γοὺ Θομρδβϑίοῃ, ὑμδῦ ἢ6 τὺ ἤϑᾶνθ σΟΙ ΡΑΒΒΊ ΘΙ 

ὍΡΟΙ γοὺ, δ8ηα Ἰοὺ νοῦ αὐὐγθ}}] ῃν γοὺγ οσῃ Ἰδηά. 

8 5ο, δαἀάϊηρ 6 Ἰἰούίοσ. Το ΗθΌ. ἰοχὺ 8 ποὺ ὑγαηῃβίαΐβϊθ. 
Ῥ 5ο ὅγε. ὕυϊα. Τὴ Ηθρ. ὑοχὺ 88, απᾶὶ ὅγίημ νοι δαοῖ ἰο͵ 

Οἢ ἀοθθ ποῦ δβυΐϊδ (9 οομίοχὺ ; ἔοσ Φοῆδηδῃ δηᾶ ὕ;θ 901 ἰθ 
ἢ Ὠἷτὴ ΟΓΘ 80}}} ἐπ ὑποὶρ οσῶ ἰαπα. ΤῺΘ αἰ ἴθγθῃοο ἰ8 ΟἹΪν 
ΟὯΘ οὗ νοοαϊ]ξαίίοῃ. 
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15 Βυύ 1 γὸ βᾶν, “Ἧἴἷ7͵ ν1}} ποὺ ἀνθ} 1 ὑΐβ Ἰδπᾶ ᾿"; 

80 ὑμαῦ γὸ ἤθαρκθῃ ποῦ ἴο {86 νοΐοθ οὗ Ὑδηνθα 

γοὺυγ αοα ; 1ςβαγίηρ, “Νο; Ὀυὺῦ ψὸ Ὑ1] γοὸ ἱπίο 

086 ἰαπα οὗ Ευρῦ, ΟΓΟ τγὸ 888} 860 ἢ0 ΤΑ, ΠΟΡ 

ΘΔ {δ βουπα οὗ ὕδμο ὑγυπιροῦ, ΠΟΡ Ὦδνθ ΒυΠΡΟΓ 

ἴογ Ὀγοδὰ ; δῃᾶ ὑμοῖθ ν1}} τὸ ἄν ]] ̓᾽ : 1δ ΠΟΥ͂ θᾶ Σ 

γὸ ὑμογοίοσθ ὑμο ψοσζὰ οὗ Ὑδῆνοιῃ, Ο τϑιρηδηῦύ οὗ 

ϑυάδῃ: Τθυβ βαὶ ἢ ὙδηνΘἢ οὗ μοβῖβ, ὑμ6 αοὐ οἵ 

Ιβγ861, 1ξ γὸ ἱπαθϑα βοὺῦ γοῦν ἴδοθβθ ὕο ϑῃΐογ ἰηΐο 

Ἐμγρῦ, δπῃα ρζὸ ὕο Βο]ουγῃ ἔμοῦο; 15 θη ἰὑ 88}8]} 

ΘΟΙΏΘ ὕο Ρᾶ88, ὑμδαῦ ὕμ0 βυγοσα, το γὸ ἔθαγ, 88}4}} 

ονοῦίδκθο σοὺ ὑμοῦθ 1 86 Ἰαπὰ οὗ Εφγρύ, δῃα ὑὴθ 

ἴϑιηΐημθ, ψθθσθοῦ γὸ 816 δἶτγαϊα, 8}8}} ἔοό!]ονν Βακὰ 

ΑἴΐΟΥ γου" ὕμοῦθ ἱπΡ Εἰργρύ; δηα ὑξϑῖθ γϑὸ 888]} 

ἀ16. ΕΎὝρδ, 411 ὑὴ9 θη ὑμδὺ ἤδγο δβοὺ ὑῃϑὶγ ἔϑοϑβ 

ἴο ζο ἰπίο Εγρῦ ὕο 8βο]ουγῃ ὑμογθ 888}} ἀἷθ Ὀγ ὑδ9 

, ΒΨΟΓΑ, ὈΥ ὕδὸ ἔδιηϊπθ, δῃᾷ ΌΥ ὑμθ Ῥϑβῦ!!θη06 : δηὰ 

ΠΟΠΘ οὗ ὑδοῖη 8881} βυγννθ ΟΥ ΘΒΟΆΡ6 ἔγομι {ῃ6 601] 

ὑμαῦ 1 ψ1}} Ὀσγίηρ ὉΡΟΩ ἰμθ. 18 ΕΌΣ ὑπ βαϊ(ἢ 

ὙΔΆΜΘΒ οὗ Βοβίβ, ὑπο αοά οὗ Ιβγδθὶ : ΑΒ τηΐῆθ ΔΏΡΘΓ 

ΔΠα ΤΥ ἴυγν δίῃ Ὀθθῃ ρουγοᾶ ἔογ 8 ὑὕροὴ ὑδθ 

ἸΠΠΔΟΙ δηΐβ οὗὐ Φογυβδίθια, 80 5818]} πὶ ν ἔα Ὁθ6 

Ῥουγοα ἔοι ὕροὴ γοὺ, ΏΘη γ 888]} δῃΐοσ ἰηΐο 

Ἐωγρύ : πα γὸ 8841} Ὀ6 δὴ δχϑογδίύϊοῃ, δηα δὴ 

δρΡΡαϊπηθηῦ, δῃηα ἃ οὔγβο, 8η6] 8 ΓορΎοΟδΟἢ ; δῃᾶ γ8 

5 ἯΘΌ. Ὅδλαῖϊϊ εἴδανε αὐξεον νοιι. 
ν ὃο δορί. νυ. Τὸ ΗθὮ. ἰοχὺ ἢ88, ἑγο (6 Ἰἰούος ἀγορροά). 
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5141} β00 ὑδ8. ρ]δὸθ Π0 τοσθ. 19 ΤῊΙΒ ἰβΒ ὙδΕν ἢ Β 

ψοσγὰ υπΐο γου,} Ο τοπηηδηύ οὗ ϑυάδῃ : ““ ὅὁ γο ποῦ 

ἱπίο Εαγρύ.᾽ Νον, ὑμογϑέοσο, ΚΠΟΥ͂ οουῦύδ Ϊγ ὑπδῦ 

Ι ὑοϑΌ ἵν δραϊηδὺ γοὺ ὑμὶβ ἀδν : 39 Βθοδῦβθ γὸ Π6Υθ 

“ἴ0η0 ΒΑΓ δραϊηβὺ γΟῸΓ ΟὟ ΒΟ νοβϑᾶ ; ἔοσ ψὲ βοηῦ 

τὴ9 υἱ “-ὙΔΆΤΘΙ γους Θοά, βαγίηρ, “ῬΥΔΥ ἴογ 
ὉΒ υαὐὖ ΔΕ ἢ ΟΡ αοα ; αῃηᾶ δοοογαϊΐηρ απίο 8}] 

ὑβαῦ Ὑ ὑθἢ οὐγ αοα 588}8]] βᾶύ, 80 ἄθοίδγο πηΐο ὕ8 

δὰ γὸ ψ1}} ἀο 1 ᾽ : 8: Δηα 1 πανο {818 ἀδὺν ἀθοϊαγοα 

10 ὕο γοὰ ; Ὀυῦ γο αν ποὺ Βϑδικοπϑα ἴο {86 ψοΐοθ 
οὗ ὙΔΏνΘΙ τοὺ αοα, :πὸ δηγύμίηρ Βογο  ἢ}Β Β6 

ΒδΙ βοηῦ τὴθ υπῦο γοὰ : 33 πον, ὑμογοίογθ, κῃονν οθγ- 

ὑδίη]γ ὑμαὺ γὸ 888}} ἀϊ9 ὃν ἐδ βιγογά, Ὀγδπο ἔαπχϑῦθ, 
δα ὈΥ 89 Ῥοδϑύϊθποθ, πὰ ὑμ6 ρἷδοθ ὙΠ ΒΟΣ ΘΙΡ 

αἀοδϑῖγθ ὕἴο ζὸ ἴο Βο]ου τη ὑμ6γθ." 9, 

ολαπαη απὰα δὲδ οοηιραηϊοηδ τοξιϑε ἰο ἴΐδίορη ἰο 
]εγοηιναΐ᾽᾿ 8 ιυογάϑ,,; απᾶ γγοσεορά ἰο Ησν»ί, 
ἑακὶπρ δοίδ, “ογοηιίαῆ, απὰ Βαγιωοΐ, ιυἱίῇ, 

ἐδθηι. 

ΧΙΙΤΠΙ. τΑπὰ [Ὁ οδμθ ἴο ῥϑ88, ὑμδὺ θη Ψ6Γθ- 

6 βο ϑυτγηη. ψυϊχ. Ταῦ. ὙΠῸ Ηθοῦ. ἰοχὺ 88, γαλιοεΐ λαίλ 
δροΐοη οοποεγηΐη ψοῖι, ον ἰθ τόσο δρζυρῦ ὑπδη πουϊὰ 6 
θχρϑοίθα. Το οἤδηρθ ἰῃ ὑπο ΗΘΌ. ἱβ βἰἱρεῦ. 

Ῥ Βο βορί. ΤὴΘ ὕνο ψογάβ βαᾶνὸ δοοίἀϑηΐδν ἀγορροά οὐ 
οὗ 9 ΗΘ. ἰοχίύ, 

5 80 δορί, (οη9 Ιοὐΐον αἰ ογσθηῦ). ὙΤὴθ ΗΘΌ. ἐοχὺ ἢδ88, ἐγγεᾶ (ἢ). 
ἃ Ονγ, ψοῦν οιρῃ ἴΐυεϑ. 
5 80 δορί. (1μ6.),  αἱρ., ομαἐἐἰηρ 6 τοάυπάδης Ἰοϊίοσ (-- απ). 
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ταὶ δᾶ τηδάθ 8ὴ ομᾶ οὗ βρϑακίῃρ υπίο 811 {19 

ῬΘΟΡΙΘ 411 ὑμὸ ψοσγὰβ οὗ ὙδΆνοΙ ὑμοὶς αοά, ψθθτο- 

σἰὰἢ Ὑδηνϑι ὑμοὶς αοα μα βοῃὺ αἴπι ὕο {61}, 

δνϑῇ 811 ἰμοθοὸ σογάβ, ὅ ὑῃϑῃ βαεϊά Αζαγίδῃ ὑδθ 

βοῃ οὗ Ηοβμαίδι, δπὰ οβδῆδη ὑμθ Β00 οὗ Καγϑδῃ, 

Πα 811 [86 ργουὰ τιθῇ, βαυίηρλ απο Φογθυλῖϑα, 

Του Ββροδκοδϑὺ ἔδίβο νυ : Ὑδῆτοι οὐν αοα ἀαύῃ 

ποὺ βοῃῦ ὑδθθ ὕο 880, “Ὗο 51}8}} ποῦ ρο ἰηΐο Ἐανρῦ 

(ο βοΐουτπ ὑμοτο ἢ : ὃ Ὀαύ Βασυοῦ {86 βοῃ οἵ Νδυῖδῃ 

18 βούψίηρ ὑμθ6 οἡὐ δρϑίηβύ ὑ8, ἴῃ ογἵᾶοσ ἰο ἀαΐνοῦ ὺ8 

ἱπῖο ἐπθ μαπᾶ οὗ ὑμο Ομδϊάδθϑῃβ, ὑμαὺ ΕΘΥ ἸΉΡΥ͂ 

Ραΐ υβ ἴο ἀθδίμ, Δα ΟΔΥΤΥ͂ υ8 ἰηὔο ΟΣ ΪΘ το δ γί η. 

«0 ἀν ον ὅν οοη οὐ ΚΑ δα, δηὰ 8]} ὑΡ οδρύδὶηβ 
ΟἾἿΒ6 ἔογοθβ, δῃά 811 [86 ρϑομωει, ποατκειθα ποῦ ἴο 

οὗ ρ νοῖοϑ οἵ Ὑδηνϑῃ, ὑο ἄνϑι! ἐπ ὑ86 Ἰαμᾷ οὗ δυάδβ. 
ἴθς Βυὺ Φοβδῆδῃ δ βοῇ οἵ Καγϑδῆ, δῃηὰ 4]1] 89 

σοδρίδίηβ οὗ ὑδθ ἴογοθθ, ὕοοκ 411 89 στοιυηδηῦ οἵ 

"Δυάδῃ, ὑμδὺ σοῖο γούυσηθα ἔτοπὶ 811] 6 Πδύϊ ΙΒ, 

΄Π ΜΈΣΟΙ 8607 δα ἤθϑὴ αἀγίνθῃ, ἴο βο]ουστῃ ἰῇ ὑῃθ 

Ἰαηα οὗ ΔΦυάδῇῃ -Ὁ 5 (0 τηϑθῃ, δῃᾶ ὑπο σψοσθθῃ, δᾶ 

{86 ΟὨΣ]άγθη, δῃὰ ὑ89 Κἰηρ ΒΒ ἀδυρῃύθυβ, δ ἃ ΟΥΘΓῪ ΡΘΓ- 

ΒΟ ὑμαὺ ΝορυΖζαγδάδῃ ὑῃθ οαρίδϊη οὗ 860 ρυδγὰ δα 

Ιοῖύ σι αθαδ δῃ, [86 βοὴ οἵ Αδέκαπι, 86 βοῃ οὗ 

ΞἸΒΔΡΉ ΔΗ, δπα «90 γο δ ὑπο χοροῦ, δηὰ Βαγυοῃ 

5 Ἠοδα, ῬγοῦδΪν, αἱ ἐδδ ρνομά απὰ ἀεβαπέ πη. (ΤΠ ΗΘ. ἔον 
“βδυΐϊης ᾿ 18 υπαθι8), δα ΘΟὨΓΆΣΥ ὕο ἰάϊοπ,.) 

Ὁ 69 χὶ]ὶ. 11, 12. 

5 βο9 χ]. 7, χὶὶ. 10, 16. 
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086 βοῇ οὗ Νουίδῃ; 7 8ηα ὉΠΟΥ͂ οδη16 ἰηὔο ὑδο Ἰδηὰ 

οὗ Εργρῦ : ἴον ὑΠ0Ὺ διθαυκοηοᾶ ποὺ ἕο ἐῃθ νοΐοθ 

οὗ ὙδῆνθὮ : δῃὰ ΠΟΥ οδιὴθ θυθὴ ἴο ΤΆΏΡΘΠΉΘΒ.8 

ὕγοηπ ἐΐδδ αγγίυαϊ οὐ ἐδδ γοξισοο8 αὐ ἰδ6 δογάεγ-οὐἶν 
οἱ Ταξγραπδεδ (αρἤηπαο), « εγεπιϊαΐ, δεΐογε {6 

γοψαΐ γραΐασο, [ογεοίοἶϊδ ἐδ6 ξιΐιιγο σοηιιοδί 
ξάςς οἱ ἔσνρέ ὃν ΝοδιιολαάπεζΖαν. 

8 Απϑ {86 ψοχζὰ οἵ Ὑδηνϑῃ οδθλθ ὑπο ΨοΓθ 8 ἢ 

ἴη ΤΑΠΡΔΠΉΘΒ, βανίηρσ, ἢ ΤάΚΟ ρστοαῦ βύοῃϑθ ἱῃ ὑπ 19 

Βδηά, Δηα ὈυΣῪ ὕδοπι ἱ τογίδν ἴθ ὑ8θ ρδνοιηθηῦ," 

ὙΠΟ ἰΒ δὲ ὑπο ϑηΐσυ οὗ ῬΒΑγΘΟ Β βουβὸ ἴῃ ΤΉ". 

ΡΒΠΉΘΒ, ἰπ ὑ80 βίσμὺ οὗ {86 τῃϑῖι οὗ ὕπάδα ; 19 δῃὰ υΆ8Υ͂ 
πηῦο ὑΠ 61}, ἜμΜπΕ βαΐτῃ Ὑδητθα οἱ μοβίβ, ἔθ αοὼ. οὗ 

5Γ86] : Βοῇῃοὶ!ά, 1 ψ}}] βοηαὰ δηᾶ ἰδῖκο Ν θυ μδ(.- 

ΤΟΖΖΆΡ δο Κίηρ οὗ ΒΑΌΥ]ΟΙ, ΤΡ βογνδηύ, δηᾶ ἢ 

ΜῚ1 8βοῖο Ηἷβ ὑβσοῦθ δῦονθ ὑξμοϑο βίοῃϑβθ ὑμαῦ 1 αν 

Ὀυγὶοαᾶ ; δΔηα ἢΘ 858}8]] Βργϑϑδα ἢΐβ γ᾽ ὐὐοσίηρ ἐδροδύσγ᾽ο 

ΟΥΟΡ ὕδθιιμ. 1: Απᾶα ἢθ 58}8]] Θοπγθ, )ηα 8}}81} βῃηϊῦθ 

0890 ἰαπᾶ οὗ Εργρῦ ; δυο} 88 816 ἴογ ἀϑδίῃ ἴο ἀϑδίῃ, 

5 Οἡ δο ΝΕ. ἐγοηίον οὗ Εργρῦ, πον 7: εἴ} Πεϊνεν, ; οἵ. ἰὶ. 16. 
Ὁ ῬΓΟΡΘΣΙ͂Υ, οδίοης αἀγοα. 
ο ϑ'ορῦ. ὅγε. πᾶνο, ἧδε δλαϊξ δεὲ (ΠΟ Ὦ ἀρτύθοθ ὈοῦοΣ τὶ (6 

[ο]]ονσίης ὁ Π6 8}8}} βργϑδὰ ᾽). 
4 δορί. ὅτ. ανϑ, ὈΥΓΟΌΔΟΌΙΥ τἱρῃίν, ἐλαὲ ἐΐοιι δαδὲ διιγίοα. 
9 ΤΏο6 νοσὰ σϑηῃάογϑα Ἅὑςἀἰἰυοθγίης ὑδιροθίσυ ᾿ ΟΟΟΌΣΒ ΟἿ]Υ ἢθγΘ ; 

δηαὰ [8 τοϑϑηΐης 8 υποογίαϊῃ. Οὐρτδῖθ τοσὰβ τϑδῃ ἰῃ ΗθΌ. 
ἴο ὃε δεαιέξιιδ, λα ἰῃ ΑΓαχηδίο ὑπὸ ὀγίρλέμεδο οὐ ἀαιση ; 80 ὑγοῦ- 
ΘΌΪ ἰδ ἀοποῦθα ὑπ υἱοῦ ἀθοογαίθα δἰ οτγγαΐὶπρ οὐὐμοσ [9 
οδγρούοη Ὑῃ θοῦ [Π9 τογαὶ [ἤγομθ βίοοά, οὐ [πο ρϑυ))[,ο δθονο ἐδ. 
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΄ 

Φ Φ 

δῖ ἴοσ οαρυλν εν ὕῸ 
ὑόν : ἘΣ

 

ἃ ἴο 86 ΒΜΟΣ ὃ 

Δαῦϑι εξ θὲ : ᾿ς μουβοθ οἵ (80 ψοᾶβ οἵ 

Πα ΟΔΙΤΥ ὕδοτα 

Β..8}} αἰτῶν μεἰγαβοιε πὶ 086 

μορμοτὰ νυύνοῦμ οἱ ιἷ8 ρζδῖ- 

᾿ 

Φ 

τὰ μπνλν
 ἢ ' γο ἴοτῖ ἔοτ

α ὑβοῆοθ ἰῃ ῬθδΟθ. 

ταϑηῦ αηα ὨΘ 858.8}} 
ἰ π δον : 

ἷ ατῃ Μὴ] 

οἱ [80 φοΐβ οἱ Εἰαγρὺ 81} 86 Ὁ ἰ 

» Ὁ; κίνάΐδ. ἃ ΝοὈυοπδά- 
Ἶ ὍΣ συγ.  υΐξ. ΠδνΘ, τ λκὸ ἐξ τερλξε σὰ ΕΠ ἢ Ἠἱΐβ ονγῃ. 

ὸ ῥ᾽ Οε, οδοίἐδκο. «απάδοῖ ἴ0 Βα ρΡοΒ τραγρῦ, απὰ ἰγϑαῦ' 

ἰδεῖ, 910. ἐδεὲ ἦοιιδε (οΟΥ ἐεηιρῖ6) οἱ ἐδ σωπ,--. ...... οἸϊαδβίοῃ ἴο Οἱ, 
4 8110 Ὦν [80 ατγοοκβ Πεϊἑοροῖζθ, οσὐ ἴΠο “" ΟἿέν οὗ ὑῃ9 δυη,᾽ δρουῦ 
, βὶ τηΐϊοθ ΝΙ Εὖ. οὗ 086 τηοάθσῃᾳ Οὐδἰτο, ΏΘΙΘ ὑποῖθ τδδβ 8 ζαϊηουβ 

᾿ Τόιρ]ο ἀθαϊοαϊθα ἕο [9 βυπ, νὴ δὴ ανθῆιθ οὗ ΟὈΘ]18Κ8 ἰῇ 

ἔγοηῦ οὗ 1ὖ, Ὀ01}10 ὉΥ ΤΒοίῃτωηθα 11Π|, οὗ 086 οἱρῃύθθηθ ἢ ἀνπαβὲν 
(ο. 1600 Β.0.). Οπο οὗ ὕπϑβϑ οὔθ] βιτβ 18 β80}}} βίδπαϊηρ ἐπὶ δίδει ; 
ΒΠΟΙΠΟΡ 18 (ἢ9 Βο- ο]]οα “ ΟἸθοραῦσθ᾽ Β Ὠ066116,᾽ ποῦν οἡ ἔῃ ΤΏΣΩΘΘ 
ἘΔ ἰκτηθηῦ. 
.Απ ἰπβοσιρύοηοξ ΝΟΡυοΠοποΖΖαγ ϑύαίθϑ ὑμαὺ ἰῃ ἷ8 370} γϑ αν 

(Β.ο. ὅ68) ἢθ ἱηνδαοά Εἰργνρύ, ἀοίοαίθα 108 ἰης, Αταμδδβὶβ (670-626), 
δηα βἰδυρηὐοσγθα, οσ οαγεὶθα ανγαν, βοϊ ἀϊοσθ θη ἤοσβοθ. ἘΕὩΓΣΙΠΟΓ 
Ῥαγίξου ασβ δγὸ ποῦ Κηονγῃ, 88 [ἢ 9 ᾿πβογιρύϊοι 18 γαστηθηΐαγυ. 83.660 
(ὴ0 του Β ϑββῶν οὐ Ασγσοῃδθοϊίοσυ δηὰ μο ΟἿ᾽. ἴῃ Ηοραν᾽ Β 
Αιμδλονὶίῳ απὰ Ανγοδαοοίορν, Ὁ. 117. 

1ὺ ἰἴΒ ποῦ ᾿ ργοΟ 8 0]9 ὑπδὺ [δ “ ΟὈΪοηρ ἀγϑα οὗ υ. 9 18 ὉΠ Ἰαγρθ 
ΟὈΪοης Ὀτίοῖς ρανθιηηθηῦ οἷοϑθ ὕο ὑῃ6 ραϊαοο-ἔοστί 01} Ὁν Ῥβϑιλ- 
τηϑύομυβ 1. (Β.ο. 664-610),  ΠΣΟἢ τγ88 ϑχουνεῦθα Ὀν Ργοΐῖ. Ῥούσίο αὖ 
1611] Ὠοξῃ ἢ ἴῃ 1880 ;᾿ 866 ἐδία. δῃὰ οἷ. Ρούτγίο, Τεη Ὑεατο᾽ Ὠέρρσίησ 
ἐπ Ἐσν»έ, ῬΡ. δ2-4; Μαβροσο, Ῥαδδίηρ οἱ ἰδ6 Ἐηιρίτοδ, Ὁ. 496. 
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]εγοηιΐαΐ γοδιζοβ ἰΐδ6 υδιῦδ τοδίθηξ ἵν Εσνρέ ἴον 
οοπεηῖης ἐδε ἰαἀοϊαξγίο8 ργαοξέϑοά ὃν ἰδεῖν 

ἰογοίαίδεγδ, υϑλιοῦ, λαά δοοη ἰΐ6 οατδὲ οἱ 
“7εογιϑαϊοηι᾽ 8 γεΐη. 

ΧΙΙ͂Ν. 1᾽7ΤῈ6 ψοσγὰ ὑῃδῦὺ οδῆὴθ ο Φογοιηΐϊδῃ οοῃ- 

ΘΟ ΠΩ 811} Π6 Φονδ μοῦ ἀσοὶῦ ἴῃ ὑμο Ἰἰδηᾶ οἵ 

Ἐργρύ, ψμΐο ἀποὶῦ δὖὺ Μίραο]," δῃαὰ δὖ ΤἈΠΡΘΏΝΘΒΕ, 

δΔηα δὺὸ ΝΟΡὮ,Ρ δηᾶ ἴῃ ὑδθ οουῃίσυ οὗ Ῥαδύδγοβ, 

Βαυίην, 5 ΤὨῸΒ Βαϊ} Ὑδῆσοι οἵ Ὠοβίβ, ὑῃθ αοἂ οἵ 

5780]: γ6ὲ δῦ Β00} 811] ὑῃθ ουἱἱ ὑμαῦ 1 δᾶνθ 

Ῥγουρῃῦ ὕροῦ Φογυβαίθη, δπα ὉΡΟῚ 811} ἢ οἱδὶθθ 

οὗ Φυάδῃ ; δηάᾶ, Ὀϑβ}ο]ά, ὑΠ6Ὺ δ΄ῖϑθ ὑμ1}8 ἀδὺ ἃ νψαβίο, 

Δα πο πλδὴ αἀτο]οῦῃ ἴῃ ὑδθια : 8 Ὀθοϑυβο οὗ ὑποὶγ 

ψ]οϑάμϑϑβ Ἡΐοἢ ὑΠ6 0 ἤν οοϊηχηϊ θα ὕο νΟΧ ΙΏ6, 

ἱἴπ ὑμαῦ ὑπὸ σψοιῦ ὕο ὈΌΓΩ ἱπόθῆβο, ἢ δηα ὅο Β6ῦνΘ 

οὗμοῦ ροᾶβ, ψθομπὶ ὑπο ΚηθῪ ποῦ, ποῦ μοῦ ὕμον, 
ΠΟΡ Υ6, ΠΟΙ ΥΟῸΡ ἔδύμοιβ" ὁὍ ΑΠα 1 βοῃῦ υπίο γουΐ 

811 ΤΥ Βουνδηΐβ ὑ86 Ῥγορῃϑίθ, σὶβίῃρ ὉΡ ΘΑ δηὰ 

Βοηαῖηρ, ἔμπα, βαγίηρ, “ΟἸ, ἀο ποῦ ὑ[ιΐ8 ΔΟΙ 80] 

5. ῬγοῦΘΌΙν ὕπο Μαράοϊο οὗ ἔπ ΒοΙΏΔη6, ἃ [19 ΒΕ... οὗ Ταῖ- 
Ῥϑηΐθβ, οὐ δο οχίγομιθ ΝΕ. Ῥοσάονρς οὗ Εμυρὺ (οἴ. Ἐπ. χχίῖχ. 
10, χχχ. θ). 

1.0. Μοιρΐβ, ΘῈΣ [ἢ β᾽ 16 οὗ 0Π6 τηοάϑγῃ Οαίγο (ἰϊ. 16). 
5.1. ὕρρον Βανρύ. (ἸΏ) νογὰ σθϑῃβ ἰῃ Εἰσγρύξδη ὁ ΤΊΘ Γ[δηὰ 

οὗ {Π6 Βδουΐῃ.᾽) 

4 Οὗ, ρϑεῆβδῃθ, ἴο δωγη δαογίοεθ. 8. υυ. δ, 8, οἴο. ΟΥ̓, νἱὶ. 9. 
5 Οἵ, χίχ. 4, ϑυῦ. χὶϊὶ. 6. 
ἐ ΒοβΩ, ργοῦρδθῖν, νέο ἐΐδηι (εἶ. υυ. 83, δ). 
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τσ ὑμδῦ 1 μδίθ.᾽ ὅδ Βυῦ ὑῃον ΠΟΔΡΚΟηΘα ποῦ, ΠΟΡ 

ΠΟ] ] 604 ΠΟΘΙ ΘΑΡ ἴο ὑὐυγῃ ἔτοπὶ ὑΠ 601} Ὑ]ἹΟΚΘΟΏΘΒΒ, 

ἴο ὈυΓ ΠΟ 'ΠΟΘΏΒ6 υηΐο οὐδοῦ σοᾶβ. 5 Απά 80 ἵν 

ἔυσν δῃηα "106 ΔΩΡΟΙ ψ88 ρουγοα ζογίῃ, δῃηὰ νγῶ8 

Κὶ πα]οα ἰπ ὑῃθ οἱζίοβ οὗ Φυάδῇῃ δηᾶ 'ἰῃ ὑῃο βύγϑοίβ οὗ 

Φογύβδίθιῃ ; δῃᾶὰ ὑοῦ 81:6 Ὀθοοὴθ 8ἃ ψαβϑίθ δηὰ 

ἃ ἀοβο]δύϊοη, 88 ἰὺ 18. 0818 ἀδΥ. 

ΤΝον, ὑδογοίοσο, ὑμ8 βαϊῦῃ Ὑδῆνθα, ὑμ0 αοα 

οὗ μοβίβθ, ὑ89 αοα οὗ Ιβσϑοὶ: ὙΥΕΥ δῖ γὸ ἀοίηρ 8 

τοδῦ 601] αραϊηδῦ γούγβοὶνθθ, ἰο οαὖ ΟἹ ἔγτοτα γοὺ 

ΙΔ δηα σοιλδη, ΟΕ] δηᾶ βυοκιηρ, οαὖ οὗ {86 

τηϊάβὺ οὗ Φυάδῃ, ὕο ἰΙθᾶνθ γοὺὰ 0 σϑιηηϑηῦ. 8 1ἢ 

ὑμᾶὺ γὺ νὸχσ τὁϑὋ ψῇῦ ὑδ0 σου οὗ γοΟὺ 8Πη68, 

ὈΌΓΗΪΗΡ ΠΟΘΩΒΘ υηΐο οΟὗΟΥ σοᾶβ ἴῃ δ ᾿δπᾶ οὗ 

Ἐργρύὺ, ΒΟΥ γὸ Ὀ6 ΟΟΙη6 ᾧο Βοϊ]οῦγῃη, ὑμαὺ γθ 

τοϊὶσῃῦ ουὖ γουγβοῖνοβ ΟἹ, δῃα ὑμαῦ γὸ πηγῇ ῦ ὈΘΟΟΙῚΘ 

ἃ ΟὟΓΒΘ δ8ηα ἃ ΓΟΡΓΟΔΟΙ διηοηρ 81} ὑπ πδύϊοηβ οἵ 

186 οδυῦδ ὃ 9 δνο γὸ ζογρούίθῃ ὑἢθ ψ]ΟΚΘαΏΘΒΒ868 

οὗ γοὺγ ἔδύβουβ, δῃαὰ [6 συ] Κϑάμοββοθ οὗ [ἢ Κίηρβ 

οὗ δΦυάδῃ, δῃηὰ {6 ὑοκϑάμοββθοβ οὗ ὑοῦ ὈΥΙΠΟΘΒ," 

8ηἃ γΟῸΣ ΟὟ Ὑ]ΟΙΚΘΏΘΘΒΟΒ, δηα ὑπ Ὑ]ΟΚΘΏΘΒΒΘΒ 

οὗ γοῦν σίνοβ," ψ ἘΙΟῺ ὑμον πάνθ οοχητηϊ θα ἴῃ ὑἢ0 

Ἰαηα οἵ Φυάδῃ, δμηὰ 1 ὑδθ βύγϑοοίθ οὗ Ψογυβδίοιῃ ζ 

10 ΤΉΘΥ δῖο ποῦ Βυμ }]θα ονθη απο ὑἢ]18 ἀΔΥ, ΠΟΙ ΠΟΥ 

ἢδνο ΠΟΥ ἔθαγθα, ΠΟΥ ναὶ Κοα ἴῃ ΠΥ ἰανν, ΠΟΙ ἰἱῃ ΠΩ͂ 

5. 50 ϑορί. (οἴ. υυ. 17, 21] ; νὴ. 1. Τδὸ ΗΘθΌ. ὑοχὺ 88, τοΐσεϑ. 
Ὁ δοθ υἱδ. 18, δῃὰ Ὀοΐον, νυ. 1, 2. 
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Βίαυυϊοθ, ὑμβαὺ 1 βοὺ Ὀοίοσοι σοὺ δηὰ Ὀθίοσο γοὺγ 

Γ  ὮΘΙΒ. 

Τὴῆκ τοπιπαπὲ οἱ υιαἀαῆ, οἦο λδανο ἰαζοη, γοβσα ἐπ 

Ἐσν»ῖ, ιυἱϊί ρογίδἤἢ, ἐΐεγο ; αἑ ηιοϑέ α πιο δαπά- 
μι υἱῇ οὐον τοίμγη, ἰο ὕιααΐ. 

11 ΤΏογοίοσο ὑδυβ βαϊῃ Ὑ δῆτ οὗ Ὠοβίβ, 89 αοα 

οὗ [βγ86] : “" Βοῃοϊά, 1 βοὺ τν ἔϑδοθ δρδϊηβὺ γοὺ ἴοΥ 

6Υ1], δηπα ἴο ουὐ ΟΕΗ͂ 411] Φυάδῃῆ. 123 Απα] νψ1}} ἰαϊκο 89 

τοιηηδηῦὺ οὗ δυάδῃ, ὑμαῦ αν βοῦ ὑΐῃοι ἔϑοθι ἴο 

ΘΟΙΘ πο δο ἰαπα οὗ Εγρὺ ὕο βοϊουτῃ ὕμογο, δὰ 

811 541} ῬῸ οοῃβυχηθᾶ ; ἰῃ ὕδῃθ ἰαηα οὗ Εἰσγρύ 588}8]} 

ΠΟΥ͂ 41}; ὉΥ 80 βυψοσα δῃὰ ὈΥ͂ 86 ἔδῃηνπθ (ΒΘ Υ 

Β1811 ῬὈῸ6 οοῃδβυμηθᾶ; ἔγτοιῃμ ὑδθ ἰ᾿ϑαϑὺ ϑυθῇ υπίο 

180 ψτοδύθθὺ, ΌΥ 80 βυγοσα δηᾶ ὈΥ ὑ86 ἔδυ) ηθ 8}}8}} 

ΠΟΥ αἷθ6: δῃηα ὑμπὸν 888}} Ὀθοοῖὴθ δὴ οχϑογδίϊοῃ, 

8η4α δὴ δρραϊπηθηῦ, δηα ἃ οὔὐγθθ, δηα ἃ, ΓΟΡΓΟΔΟΒ. 

18 Αηα 1 111 ρΡυῃῖβῃ ὑδμθπὶ ὑμαῦὺ αὐγ0}1} 'ῃ ὕ8ο ἰαπὰ 

οὗ Εργρύ, 88 1 πᾶν ρυῃίβῃθα Ψογυβαίθηι, ὈῪ ὑδθ 

βυγοσα, ὈΥ ὑπο ἔδιῖηο, δηα ὈΥ͂ ὕἢΠ6 Ῥοϑίι!θῃοοθ : 18 80 

{μᾶῦ ΠΟΙ οὗ ὑπο γουημηδηῦ οἵ Φυάδἢ, ψὨϊο ἢ Δ ΓΘ ΟΟΠῚΘ 

ἴο Βοϊουτ ἢ πὰ ὑδθ Ἰδηῃᾶ οὗ Εἰργρῦ, 88.811 Θβοδρθ Οὗ 

Βυγνίνο," ὑμδῦ μον ββου]ὰ τϑύυσῃ ᾿ηὔο ὕμο ἰδπα οὗ 

ψϑυάδῃ, ἴο ὑ89ὸ ψῇῖοἢ ὑμον ἤᾶνο ἃ ἀθϑίγοῖ ἴο σούυτῃ 

" ΟἹὮ, ἰχ. 13, χχνί. 4 (ἔγοπι Ὀϑαυῦ. ἱν. 8, χὶ. 32). 
ν 850 δορί. νυϊχ. ΤῊο ΗδθΡ. ἰοχὺ δά άβ, ἐδεγε. 
5 8Ξο βορύ. Τδὸ ΗθΡ. ἰοχὺ ἱπβοσίβ ὈῪ ϑσσοῦ, σμά. 
4 ἨΘΡ. ἐδ ωρ δεῖν δοιιὶ ; οἷ. οῃ χχίὶϊ. 27. 
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ἴο αὑγ01}} ποῖ: 2οῦῷ ὩΟμΘ 8881} γϑύυσῃ βᾶγὸ ἔπρ!- 

ἐἰνοδ.᾽ 

ΤὴῪο υδιυδ ιυὐῆο ωογϑλίρροά ἐΐδ6 φιοοη οἱ ἤδεοαύυοη 
γορῖίν δαί, αϑ ἴοπῇ αϑ ἐδεν δαά ιυογϑἧϊργροα ἦεν, 

γγοϑρογάν δαά αἰδοηαοα ἰἤόηι, διέ τὲ μαά 
ποῖῦ οδαδοά. 

16 ΤΏΘη 811 ὑῃ6 θη ὑοῦ Κηθν ὑμδῦ 6] ψΊνΘΒ 

Ὀαγπθα ᾿ΠΟΘΠΒ86 απο οὔδογ ροῦβ, δῃὰ 811 ὑΠ9 στοσθῃ 

ὑμδὺ βίοοα Ὀγ, ἃ ψθαῦ ϑϑβου Ὁ, [πα 411 ὑμθ 

ῬΘΟΡΪΟ ὑμαὺ ἀπτοὶῦ πῃ ὑδθ ἰαπᾶ οὗ Εἰγυγρύ, δηα" ἴῃ 

Ῥαΐῆτοβ,] διβυογοα Φουθυδῃ, βαυίηρ, 156 ΑΒ. ἴογ 

80 πψογὰ ὑμδὺ ὑβοι δαϑὺ βροόοκϑῃ υπΐο ὺ8 ἴῃ Υδ88- 

0} Β Ὠϑ1η6, ὅ7ἷὸ Ὑ11 ποῦ θα απο ὑμδθ6. 17 Βαῦύ 

γγὙὸ ΜΙ οογύδί ΠΥ ῬΟΥΟσ ΟΥΘΥῪ τογα ὑμδῦ ἰβ ζὋὍηθ 

ἔογῃ ουοὖῦὖ οὗ ΟΣ τπηουΐ,5 ἴο ὈυΓΏ :ΠΟΘΩΒΘ υἁηΐο δ 

ᾳυθθῃ οὗ ϑᾶνϑῃ, δηᾶὰ ἴο ροὺγ ουὖὖ αἀτηκ οΟΥ̓ΘΓΙ ΡΒ 

υηΐο ΠΟΙ, 8ἃ8 ψγὸ ἢδνο ἄοῃθ, γὸ δηὰ οὔὐγ ἔδύῃοιῃ, 

ΟἿὟΓ ΚΙΠΡΒ δῃηα ΟἿΓ ὈΓΪΏΟΘΒ, ἰῃ ὑδο οἱδίοβ οὗ υσδῇ, 

8δηα [ἴῃ ὑπο βύσοοίβ οὗ «“ογυβδαίθιῃ  δηὰ σγὸ διδᾶ 

ῬΙοαΐΥ οὗ νἹούυ]8,) δηα 6 ΓΘ γ6}}, 8ηα ΒΑῪ 0 6Υ]]. 

8. 3. ὅγε. (οἷ. υ. 1; [δβ8. χὶ. 11)... Το ΗοΡ. ἰοχῦ οταῖίβ απά. 
Ὁ ΤΏ Ὀτγϑοϊχοίθα σψοσὰβ βῃουϊά ἱπ 41} ὑγορθδθ ον ὈῸ6 οὔ θα 

88 8 μίοθθ, Ὀαϑοὰ ὕὑροὴ υ. 16, Ὀυὺ υμδυλύδ 0]9 ἤθσθ.Ό ΤῺ6 Δονβ 
ἀπο τς ἰπ ᾿νοῦ δὰ ὕρρον Ευρύ, τυρὶ οἢ ἃ τθ ϑονϑγαὶ Ὠυηαγοά 
ταῦθα δρασγὺ, δσθ ποὺ ᾿ἐκοὶν ὕἤο βανθ Ὀθθῃ 8}} ρσοθϑοηῦ ἰομοῦοσ. 

9.Α βοϊϑεῃῃ οχργοββίοῃ οσ 8 νοῦν : οἷ. Φυάμοθ χὶ. 36; Νυμλ. 
Χχχ. 2, 12: δῃὰ 800 υ. 26 Ὀοϊον. 

ἃ Κ'ρο νἱΐ. 18. 
9 ΗΘΌ. ὀγοαά. 
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18 Βυὺ βἶποθ γψγὸ ἰοζύ οἹ ὕο θυγῃ ᾿πόθῆβθ ὑο ὑῃ6 ᾳυθθῃ 

οὗ ἤϑᾶνϑθῃ, δῃηᾶὰ ἰο ροὺῦ ουὖυὖ ἀτγηκ οὔἴἴογπρθ υπῦο 

Π6Γ, ψγὸ αν ψδηΐθα 411 ὑμίηρβ, δῃὰ πᾶν Ὀθθῃ 

ΟΟΠΒΌΠΘ Δ Ὁν 860 βοτὰ δηὰ ὈΥ ὑμθ ἔδιμϊῃθ. 

191 Αηα ψῇθῃ ψὸ Ὀυγηθα ἰπόθῆβο ὑο ὑμο αᾳυθϑῃ οὗ 

θαύθῃ, δηὰ ρουτοᾶ ουαῦὐ ατηῖκ οἰοσίπρβ απο ὮΘΓ, 

ἀἸὰ τὸ τηδκθ 6 οδθθ ὕο ρουγίγχδυν θοῦ," 8ηα ΡΟῸΓ 

ουὖῦ ατίπκ οὔἴοτίηρβ απο μοῦ, ψιμβουαῦ ΟΌΓ δυβ- 

Ὀδηαβο ἐ᾿ 

ΤἼοῖν γγοδρογν δαά οοαδοά, «εγοπμαΐ, τορίτο8, ποῖ 
δοοαιιδο ἐΐον λαά ποερϊοοίοα ἐδ6 φιιοη οἱ 
δοαῦεοη, διιξ δεοαιδε οἱ γαΐδιυο᾿8 ΟΉΘΟΥ͂ 
ευὐέδ, ἐΐοην [ΟΥ̓ τηυογϑήρρίηρ ἤδν αὲ αἰ. 

30 ΤΏΘη οι δ Ββδιἃ υπὔο 811 ὑ86 Ρϑορίθ, ἴο 

086 τιθῇ, δπά ἴο {86 ψοηθῃ, δπηὰ ἴο 811} ὑ86 ὑθορὶθ 

ΒΙΟΒ δα ρίνϑῃ ᾿ἷπὶ ΔΏΒΥΟΙ, βασίησ, 35 ΤΏ 1η- 

οϑηβοῖ ὑμαῦ γὸ Ὀυγηθρά ἴῃ ὑμο οἰ(ίοθ οὗ Φυάδῃ, δηὰ 

ἴῃ δ βύγοοΐβ οὗ Φογυβδίϑθπι, γοὸ δῃηὰ γοὺγ δύῃ, 

ΥΟῸΡ Κίπρβ δηῃὰ ψγΟῸΓ ὈΥΪΠΟΘΒ, δηα [86 ῬθΟρ]θ οὗ 

5 ὅγε. δῃὰ ΜΗΒ. οὗ βορὺ. ἱπϑοσὺ πογο, πᾶ αἷἱξ ἰἦ6 ωοπιθη 
αηϑισεγεά, απὰ δαϊὰ (8θ00 [ῃ9 οῃπα οὗ {μ0 νϑΓ86). 

5 ῬΤΟΒΘΌΙΥ οαἶζοθ τὶ ΘΓ ἱπηδρθ βἰαπιροά ὕροῃ ὑπϑῖ, ΟΥ 
ταθὰθ ἰῃ ὑπ βῆδρθ οὗ οσ. Τὴ μψογά ἔογ “ οδίκοβ ̓  18. θοῦ, 
δηὰ οσουῦθ ΟἿΪΥῪ ἤθγῖθ δηᾶ νἱῖ. 18. Ιὖ 18 υϑοὰ ἰη Βαρυ]οηΐδῃ 

οὗ οαἶκθα οἴογοα ἴο 1βῃϊαγ, δ ἃ ργοΟΡΘΌΪΥ οϑτλθ ἱπίο Φυάδῃ τὴ 
9 ΟΓΒΗΪΡ ΒοσΘ γοΐογγοα ἴο. 

91.0. σιπουῦὺ ὑΠοὶς κηον θαᾶρο δηα ἀρρσγοναί. 
4 Οὗ, διυεεξ δυο (νὶξ. ἔγοτωη βϑδοσίβοοβ). ΟἿ, ου υ. 3, δὰ ἐδθ 

ποῦθ οἱ νἱΐ. 9 αὖ {89 ϑηῃὰ οὗ ὑἢ9 νο]υτηθ. 
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{8ο Ἰαπὰ, ἀϊά ποὺ Ὑδμνοα τοπιθσαθος ἐμδὲ," διὰ 
Οδ10 Ὁ ποὺ ἰπΐο δΐ]βΒ τηϊπα ὃν 326μο ὑμαὺ ὙδΔῆΏνΘὮ 

οοΟὐἹα πο ἸΟΠΡῸΓ ὈΘΑΓ, Ὀθόδυβο οὗ 86 601] οὗ γοὺγ 

ἀοΐπρβ, 8η65 θϑοδῦυβο οὗ ὑπ δοιηϊηδύϊξομβ τ Ώ1ΟῊ γθ 

Δα οοπηπη θα ; δηα (δυ8 γοὺ ἰδηα ἰβ ὈΘΟΟΠΊΘ ἃ 

ψαβϑύθ, Πα] δῇ δρρδιπηθηὺ, δηα ἃ οὔγβο, ψιύμουῦ 8δῃ 

ἱππαθι δηῦ, 88 ἰῦ 18 0818 ἄδν. 33 Βοοδῦβθθ γὃ Ὦδύθ 

ὈυΓηθα ἱΠΟΘΏΒΘ, δα Ὀθοδῦβο γ0 δᾶ Β'ῃηθα ἀρδὶπϑῦ 

Ὑδῆνθη, δηὰ μὰν ποὺ Ὠρδυκομπθα ἴο ὙδΆνΘΙ Β 

ψοΐοθ, ΠΟῸΡ ψαὶκοα ἰῃ ἢἷβ ἰατν, ΠΟΣῚ ἰῃ ἢἷ8 βίαϊαὐθθ, ΠΟΓ 

ἴπ ἷβ ὑοῦ πηοηΐθΒ ; ὑβογθίογο ὑ818 οὐ] 18 ὨΔρροηθα 

αηΐο γοῦ, 88 1ὑ 18 0818 ἀδγ.᾿ 

«εγεηιταΐ, γοροαΐίδ ᾽8 ργουϊομδ ἀοοϊαγαξίοη ἐδαΐ οἱ ἐδ6 
γοριπαηΐξ ιυὐδο ἔλαυνε ἑαζοη, γεΐιρε πα σνρί, αἱ 

διά α ηιόγο δαπάμιΐ ιοἱϊ γρογίδῇ, ἐδέετο. 

34 Αηά Ψογθι δὴ βαὶα υπΐο 8411 ὑμ6 ρϑορῖο, δῃὰ ἴο 

811 0ῃ0 ψοιλθη, Ηρα μ6 ποσὰ οὐ Ὑδῆνϑ, 4]} 

Ψυάδῃ ὑμδῦ ΓΘ ἴῃ ὑπὸ ἰαπά οὗ Εργρύ : 35 ΤῊΒ Βδ 10} 

ὙΔΌΏΥΘΙΕ οὗ Βοβίβ, ὑὴο αοα οἵ ἴβγϑοὶ, βαγυίηρ: ΥὙ9 

δηα ψνΟῸΣ ψίνοθδἃ πᾶνο Βροόκοῃ σῖδῃ γΟῸΣ τηουίβ, 

δὰ πὴ γΟῸΣ Βαπαβ αν {1811 [ΐ,5 βαγίῃην, 

5 Βο, οπαπρίηρ ομθ Ἰούίοσ. Ὑπὸ ΗδρΡ. ὑθχὺ 68, ἐΐθηι. 
" ῊΘΡ. οαπιὸ ἐξ ποὲ ωρ ὡρου δὲθ ἤεαγί. ΟἿ. ἃ. 16. 
5. βο βορύ. ὅγυ. συΐϊκ. Τὴθ ΗδθΡ. ἰοχὺ οὐιΐίθ ἀπά. 
ἃ ΤΏὸ βορῦ. τϑϑᾶβ, ρογῆδρθ σίρμον, γὸ τοηθη. (ἸΤῊΘ νϑγὺθ 

“δ νθ βροΐκθη, διὰ “ϑδϑίθὈ 8} ̓  δα “ ρογίοστω ̓  δ {89 οπὰ οἵ 
9 νΟΓΒΘ, ΔΙῸ 8]} ἐϑχωϊηΐπθ ἴῃ ὑῃο Η95}.) 

“ ΟἿ. ἔονς ὑπο ὀχργϑϑβίοῃ 1 Είηρβ νἱϊ. 1δ, 24. 
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"Ἧ͵ὸ ν1}} ΒΌΓΟΘΙΥ Ῥϑυΐζοστηῃ ΟΣ σονΒ ὑμδὺ τὸ μδνθ 
γονγοα, ὕο ὈυΓ ἰἱπόθῆθο ὕο 80 αὐθθῃ οὗ Ὠθᾶνθῃ, 

δηᾷ ἴο ΡοὺΓ ουὖὖὺ αὐ οΟβοσηρθ υπῦο ἢΘΓ ᾽ : οβίϑο- 

8} ὑβθὴ γοὺ" ψόῦθ," δῃηὰ ρογίοτῃηῃ γΟῸ νόον ' 

36 ΤΉοΓοίοσο θᾶ γὸ ὑδο ψοσζὰ οὗ Ὑδνθῃ, 8}1 Φυ ἀ8ἢ 

ὑμαὺ ἄννθ}} ἴῃ δ Ἰαπᾶ οὗ Ἐϊυρὺ : Βϑβϑοϊά, 1,μᾶνθ 

ΒΌΤΟΓΏ ὈΥ ΙΔ στοῦ πϑῖηθ,Ὁ βαϊ ἢ Ὑδῆνοι, ὑμαῦ ΤΥ 

ΠΒ8Π16 8181] ΠΟ ΠΊΟΓΘ δ0 Ππαιηθα 1 ὑδθ τηουΐῃ οὗ 8ῃΥ͂ 

Τηδὴ οὗ ΨΔυάσδῇ, βαυίηρ, ᾿Α85 Ὑδῆνοῃ Πἰνούδ,᾽ ἴῃ 8]} 

806 Ιαπά οὗ Εἰργρί.. 327 ΒοΟΒοϊά, 1 δὶ ψδκοίυὶ 

ΟΥ̓́Θ ὑπ ἔοσυ 601}, δηῃα ποῦ ἴοὸσ ροοῦ :ὁ δῃηᾶ 48]]} 

086 τϑῃ οἵ Φυάδῃ ὑμδῦ δῖ ἰπ ὑ8ο ἰδπὰ οἵ Εἰμυρύ 

ΒΠ411 Ὅθ Οομδυμηθα ΟΥ̓͂ 0 βυγοσγὰ δηὰ ΟΥ̓ ὑδθ 

[αγηῖπθ, υπ0}} ὑῆοσο 6 δὴ οπα οὗ ἴδβϑθῃ. 38 Απάᾶ 

ΠΟΥ ὑμαῦ οβϑοᾶρθ ὕδῃθ βψογα 8}8}} τούασῃ οὐαὖ οἵ 

[ηὴ0 ἰᾶαπὰ οὗ Εργρύὺ ἱἰπῦο πο ἰαπᾶ οἵ Φυάδι, ἔον 

Ϊἴῃ ΠΌΠΌΟΓ : δηα 411 ὑδ6 σοιηηδηῦὺ οἵ ΨΦυάδῃ, ὑμαὺ 

ΔΙῸ ΟΘΟΠῚΘ6 ἰηΐο Πο0 ἰαπα οὗ ΕἸσγρὺ ὕο βοϊ]οῦσῃ ὑῆθγθ, 

Βὴ4)| Κηο ψῇοθβο ψοΟσα 5848]1 βίδπα, τηϊπθ, ΟΥ 

ὉΠ  σΒ. 

ν Ἐρδα, ρογῇδρβ, τοογάδ (ἴο ἀνοϊὰ πὸ ὑδυύοίοαν τὶν (86 ο]- 
Ἰονίμς οΪα 80). ΤῺΘ σοτητηθηα ἰβ, οὗ οουζϑο, σηϑϑηῦ ἱγοῃίοα!ν. 

ν ΟἵἿὮἁ 1 Κίηρδ νἱϊ. 42. 
ο ΤῊ τωϑϑηΐης 18, ΠΟΩΘ ΜὉ01}} Ὀθ Ἰοΐζ {Π0ῖῸ ὕο 8 ΠῚΘ ἰύ ; 860 υ. 27. 
4 Οὗ 1. 12, χχχὶ. 28; δηῃὰ χχὶ. 10. 
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Απά γροῖΐϊηΐδ ἰο ἐδ ἀρργγοαολήηρ αἱ οὐ Ῥλαταοΐ, 
Ηορῆτγα, αϑ α ϑ8ῖση, ιυἱέποδϑίηρ ἰο ἐδε ἐγιΐ, οἱ 

λὶδ ργοαϊοίοη. 

20 ΑΠηα (ϊ8 85}8]}1} Ὀ6Ὸ [86 βἷρῃ. υηΐο γοῦ, Βα ἢ 

ὙδΏνθῃ, ὑμαῦὺ 1 ψ1}} ρυπῖθῃ γοὺ ἴῃ {818 ρΐδοοθ, ὑμδῦ 

γο ἸΏΔΥ ΚΠΟΥ ὑδμδὺ ΤΥ ΨΟΓΩΒ 8881} βγοὶυ βίδπα 

δραϊηθῦ γοὺὰ ἴοῦ οὐ]: ὅδ Τῇυβ βαϊ ἢ ὙδΈνΘΙ: 

ΒΟΙΟΪά, 1 δὴ ρίνίηρ ῬασΔΟΩ ΗΟΡὮτα Κίηρ οὗ 

ἙἘμγρὺ ἱπο ὑμθ μδηά οὗ ἢδὶβ ϑῃθιηῖθβ, δηα ἰηΐο ὑδθ 

ἢδηᾶ οὗ ὑδοπὶ ὑμαὺ Βοοῖς ἷβ 119 ; 88 1 σᾶνο Ζοαδκίδῃ 

Κίησ οὗ Φυάδῃ :'πἴο ὑῃ0 μαῃπα οὗ Νουα, ΖΖαῦ 

Κὶησ οἵ ΒΑΌΨΙΟΙ, ᾿ΐβ θην, δηα ὑμδὺ βουσῃῦ ἢΐ8 

1.16.5 

5. ῬΠΔΣΘΟΙ Ηορῆγα (οδ θα ν᾽ ὑπθ Οτσϑοῖκθ 41) η»͵68) τοὶ ρστιϑὰ ἔγοσω 
Β.Οα. δθ0 ἴο Β.σ. ὅ7]. ἨΗθ νὰϑ ἀϑροδβϑοὰα ΨΥ ἃ σὰ ΘΓ τϑνοϊυζοι ; 
δηἃ Απιδβὶβ (ἰὔο τ ΟΒΘ ἤδη68 6 ἴ6]1, δηαὰ ψῆο υἱ ὐπιαύοὶ Υ δυο- 
οοϑαθϑα ᾿ιἱπλ) ἀο] νογϑα ᾿ἰση ονὸσ ὕο ὑΠ9 Εἰργρύλδηβ, ὈῪ στ βοσω ἢθ 
νγὰ8 βγη οα (Ηοτγοά. 1]. 16]1--163, 109). 



ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΙ 

Ῥογάδβ οἱ πυϊηρίοα γοαδϑυγαπσο απᾶ τοργοοί, αὐάγοδϑοα 
ἰο Βαγιιοΐ, τη ἰδὲ ἀοργεδδϑίοη, ἀπά αϊδαργροϊηξ- 

πιοηξ υλιοῖ ουοεγοάπιο λῖηι, αὐ ον υυγϑδηρ 
ἐδ6 τοῖξ οἱ ἐδ [ουγίδ, ψοαν οἱ 

. ολοϊαζῖηι. 

Α βυρρ!]οταοηῦ ἴο χχχνυῖ. 1--8. 

ΧΙ. Ι'νὖὔὖῦᾧὃ'ιο πογὰ ὑμβὰὺ ΦΔογοιμῖδῃ ὑμθ ργορμῃθῦ 

ΒΡΔΚΟ υηο ΒΑΙΓΌΟΙ ὑμ6 βοῇ οὗ Νουῖδῃ, σψῇθη [6 

τοΐθ ὑπθθθ ψογάβδο ἰῃ ἃ ὈΟΟΚ δὖ ὑδο του οἵ 

ϑογθιαῖδῃ, ἴῃ 086 ἔουγ γϑὰσ οἵ Φομοίϊδκίη), ὑμ6 βοῃ 

οὗ ΦΔοβίαμ, Κίησρ οὗ ΦΔυάδι, βαγίπρ, ᾽ Τῇυβ βαϊγῃ 

ὙΔΏνΘΒ, δ Ἑαοα οὗ ἴβγαϑὶ, οοῃοθσῃΐηρ ἴθ, Ὁ 

Βαγύυος : δ ΤὭου αἰάβύ βαν, “ΟὨ, σγοθ ἴο 16! ἴον 

Ὑδῦσνθἢ δαΐῃ δααθα ΒΟΥΓΟῪ ἴο "ῊΥ ρῥδίῃ; 1 81 

ὍΘΑΔΙΥ Ὑἱ ΤῺ ρτοδηΐησ," δηὰ 1 πα πὸ τγχοβϑί. 

4 ΤῊυΒ Βα] ὑμοῖ βδ.ὺ υπύο ἷτι, ΤῊυΒ βαιῦ ἢ ὙδηνΘὮ : 

510. 009 ψΟΓαὰβ ἔοσταίηα [πὸ ΓΟ]] οὗἨ Φογου δ᾽ Β Ὀγορῃθοῖοθ, 
τὺτιὐθη Ὁ Βαγυοῃ, δὖὺ Φογογαὶδ ῃ ΒΒ αἀϊοϊαύλοη, ἴῃ ὑῃθ ἔουγίῃ γϑαὰσΣ 

οὗ Φομοίακίτω, Β.ο. 60 (χχχνὶ. 1--4); δηὰ οοηίαϊηίπρ ῥγϑάϊο- 
ὉΙΟΠΒ οὗ αἰδαδύθσ ἴος Φυάδῃ, δπὰ (χχν. 1ὅ-38) Ῥοοΐθσῃ Αβίδ 
ΠΘΏΘΓΑΙν. 

ν» ΟΣ Ρε. νὶ. θα. 



268 ΤΕΚΕΜΙΑΗ͂ 

ΒοΟΒΟΙά, ὑμαῦ σψίοι 1 πᾶν θυ ὺ δὰ 1 Ὀγθδκίηρσ 

ἄονψῃ, δηα ὑμδὺ ψοἢ 1 ἢδνο Ὀ]δηθα 8πὶ 1 ρ]υοκίηρσ 

ὉΡ; πὰ ὑδμδαὺ ἰβ 86 ψ 010 ϑασίμῃ. 5 ὅ Απὰ ἀοβὺ 

ἐδοιν 5061 στοδῦ ὑδμίηρβ ἴοΥ ὑμγβοὶέ ὃ βθθκ ὕδμϑια 

ποῦ: ἔοσ, Ὀϑβοϊᾶά, 1 δηλ Ὀγίηρίηρ ΘΥἹ] ὑροη 8]]} 

Ά|6511,0 βαϊ ὙΔΏνΘΒ : Ὀαυὺ ἐὰν [1ἴὸ ψΨ11}1 σῖνο υηΐο 

{Π660 ἴο ἃ ΡῬ͵ΘΥ͂ ἰῇ 811 ρδοθβ τ ἰῦμοσ ὕμοι μορδύ." 

8. ΑἸΙυάϊηρ ὕο ὑδο τσαΐη οὗ Κίἰησάοτῃβ ἴο Ὀ6 σψεουσῦ Ὁν Νοδυ- 

ὁμαάηοζΖζασς, ἀοθοσ ροα (βρυγαῦϊνο! ν) ἴῃ χχν. 1δ--38 (Βρο ζθῃ 8180, 
δοοοιραϊηρ ἴο χχν. 1, ἰῃ (86 ἐουγίῃ γϑὰγ οὗ Φοβοίδιὶπλ). 

Ὁ Οἵ, χχν. 31]. 
5 Βαγυοῦ 18 σοιηϊηαϑα ὑμαῦ ὑΠπ9 δρβ9 18 ομθ ἰῇ ὑπο ἢ πιυδὺ 

ποὺ ὀοχρθοῦ οτϑαὺ ὑπίηρβ ἴοσ ᾿ἰπλθοὶζ, θυῦ τηυθὺ ὈῸ σοηϊθηῦ “ ἢθ 
ΘθΌΘΡΘΒ τ ἶθ ὈΔΤΘ ᾿᾿ἴθ; ονϑὴ ὙδΕνΘὮ [υ. 4) 18 οὈ]ροά ἴο 
ἀοούσου 89 σψοσὶς οὗ Ηὶβ οσσῃ ϑ:αβ. 



ΟΗΑΡΤΕΙΒΣ ΧΙΡΙ-ΠΙ 

Ῥγορδοοῖοδ αραϊηϑὲ ἰδ6 παξίοη 8. 

(1) Οπδρ5. χίνὶ.-- χ χ. 

ΧΙ. ἸΤμδῦὺ τ Βοἢ οδὴθ 88 Ὑδηθ Β σψογὰ 

υπύο ΦΦο θη δ 6 Ῥγορῃθῦ Θομοθγηΐηρ, ὑΠ0 πδύϊοηβ. 

30 η Εμγρί. 

Οὐποοσγηίηρ [ἢ ΔΤ οὗ ῬΒΑΓΔΟΣ ΝΘοῦο Κἰηρ οἱ 

Ἐργρύ, ψἘΟἢ γ88 ὈΥ ὑδ6 τῖνοῦ ΕἸ Ργαΐθβ ἰη Οδγοο- 

ΤΑΪΒἢ, ψὩοἢ ΝΟΟΟΘΒΔαΓ͵ΟΖΖΑΣ Κἰηρ οἵ ΒΑΌΥ]ΟΙ 5 

βιηοίθ ἱῃ ὑμο ζουγύ γϑδὰσγ οἵ Ψοϊοίδικίμι, 86 βοῃ οἵ 

Δοβίδῃ, Κἰηρ οὗ Φυάδῇ. 

Ῥῃασθοῦ Νϑοῦο (Β.ο. 610-094), δῷ δι ἱθίουβ δια 886- 

ΓΙ Ῥγΐῃοθ, οαβαυϑὰ ἴο δα ϑυσῖδ, δὰ (ὴ6 πο ρουτγίης 
Ῥασίβ οὗ Αβίδ, ὟΝ. οὗ (ὴ)9 ΕΡρῃγαῦθθ, ὕο ἢϊβ ἀοσηϊηίοηβ. Α8 

ἢθ τγᾶῶϑ τ ρο ίηρ ὑΠγουρῇ Ῥαϊοδύδηο ὑο οὔἶοοῦ ᾿ἰβ ῬυΓΡΟΘΒΟ, 
Τοπίαϊ, αὐϊοσωρώπρ ὕο ἴσῃ ἴσα Ὀθοῖς, τοὺ Ὠἷβ ἀϑδαίῃ δἱ 

5. ΝΟ ΘΠ ΠΘΖΖΩΡ τγῶϑ ποῦ γοῦ δοίι!ν “ ἰηρ ᾽ οὗ ΒΌυ οι, 
Τῃουρἢ ἢθ ὈΘΟΘΙΩΘ 80 ἃ ἔονν τοῦδ αὐύθγνγασαβ ; 866 ὑπο τε θυ Β 
Ῥαρίοϊ (ἰῃ ἴῃ Οαριδνίασε Βέδ᾽6), ῬΡ. χὶίχ. 2. ΤΠ ἔοι ἢ γϑδρ οὗ 
Φομβοίδικέσω ἰβ ἰῃ χχν. 1 ϑαυαύοα τὴ (ἢ 9 γϑὺ γϑὰγ οὗ ΝϑὈυοπδα- 
ὭΘΖΣΖΘΡ (Β.0. 604): 80 ἰδ βοϑῃὴβ ὑπαῦ ὑπο Ὀδὺνο οὗ Οδγοδοσηΐϊθῃ 
ἴοοῖκ ροΪδοθ ἤϑϑὶν ἱπὰ ὑμθὸ ργονίουδ γϑϑζ, θ0ὅ. 

869 
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Μορίαἀο (Β.σ. 600). ΤΏΓΘΘ ΣΟ ΓΒ ἰαΐου ΝΘΟΙΟ 18 τηϑηἱοηθά 

88 Ῥοίης δὖὺ ΕἸΌΙ ἢ, ἰπ ὑ89 Ἰαπα οὗ Ἡδιηδύῃ, βογζὴθ βονϑην 

ΤΆ]66 Ν. οὗ Ὀδιρθδοὺβ (800 2 Εηρβ χχὶ δ. 29, 33). ϑβοὴθ 

γα ΣΒ αὔύοσνσαγαβ (Β.ο. 608), ἢΘ βοὺ ουοὖῦ τὶ ἃ ἰασρθ ΔΓΓΩΥ, 

διηὰ Ἰοἰπθα Ὀαύν]9 τι ΝΑΡΟΡοΪδδβαρ, ὑμ6 κιηρ οὗ ΒαΌυ] Ομ, 
δὺ Οδγοβοσαῖβῃ, ὑῃ6 ρστϑδῦ ΟΘΟΣΩΣΏΘΓΟΙΔΙ ΟἷΌΥ δηᾶ ἴογίγοβϑ, 

οοσωσηθηίηρ 9 ὈΥΠΟΙ͂ΡΑΙ ἑοστὰ οὗ ὑμ9 Ερηγαῦθα, Όν ϊοἢ 

ΔΥΤΩΪΘΒ ΤΩΘΓΟΒὩσ ἴο δηαᾶ ἔσο Ὀϑύνγθοη ΒδΌνϊου δηα Ῥαϊθϑῦῃηο, 

ΟΓ Ἐκυρύ, τορυϊασν ογὔοβδοαὰ {πὸ σῖνοῦ, δροιυῦ 260 χηΐῖϑθβ 

ΝΙΝ. οὗ Ἰϑασωδβδουβ. ΤΏΘΓΘ Ὦ1Β ΥΤΩΥ τᾶδϑ ΘΟΙ] ον ἀθ- 

[οαύθα ὃν ΝΡ ΘΔ ΘΖΖΑΡ, δοίζηρ 88 ζθηθγαὶ ἴοσ Ὠΐβ ἔδί μον, 

ΝΑΡΟΡΟ]αθθασ. ΤῊΪϊΒ ἀοῖθαῦ οὗ ὑῃ9 Ερυρίδηβ αὖ Οδγομοχζηΐβῃη 

τ 8 ῬΟΪΣ 6 411ν ὑῃ9 ἐυτζηϊηρσ- οϊηῦ οὗ ἢ 9 δ,ῷθ. Ψογοχωΐϊδῃ δἱ 

ΟἿΟΘ βδὺν ὑμπαὺ ὑῃ6 ΟἸ δ᾽ ἄβθϑῃβ σοῦθ ἀθϑύϊηθα ὕο Ὀθοοσὴθ {ἢ 6 
ΤΌΪΟΣΒ οὗ Ῥοδβίοσῃ Αβίϑ (οἴ. οἢ. χχν.) ; δῃηᾶ ἢϊ8 βΒ6η86 οὗ {πὶβ 

Ἰϑα Ὠΐτῃ ὕο Θοσὴθ ἔοσινασὰ υἱῷ 0ῃ6 ἀοούγη90,---- ΠΟ ὕο ΤΘΩΥ 

οὗὐ Ὠϊβ ζο)]ον-οουῃίσυσωθη βοοσηθαὰ υπραίσιοίϊο,--- δῦ ἐῃὁ0 

βδίοίν οὗ δυᾶάδῃ σῶϑβ ἴο ὈΘ6 ἴουῃπα ἱἰἱπ βυτηϊββίου ὕο ὑπ 

ΟΠ άδθϑη ΒΌρΥθσηϑοΥυ (χΧχὶ. 1--10; χχνῇ. ὅ-8, 12, οἕο.). 

ΤῊΘ ρ»ΓΟῸΡ οὗ Ὀγορἤθοὶθβα οοῃηΐδι θα 'ἢ οἤδρΡΒ. χῖνὶ.--χ] ῖχ., 

ϑχοθρῦ ὑπ οὔθ οὔ ΕἸδσὰ (σχ]ϊχ. 34--30), τ ΒῚΟὮ 8 δδδὶσηιϑα 

ὃν 16 019 ο ἃ Ἰαύϑ ρογϊοα, γοβϑοῦ ὑπ ἱσχωργϑββίοῃ ὑυο ἢ 

ΝΟΡΟΘΠΘΟΏΘΖΖΑΡ ΒΒ ΒοΟΘΘΒοΘ τηθθ ΡΟῚ ὑῃθ Ῥσοροϑῦ : ἢθ 

Ῥἱούυγοθ οῦ ΟἿΪν Εσγυρῦ, Ὀυὺ 618ὸ Ὁη69 ῬΠἢΣ]ΠΒέϊηθθ, ΜΟΘΌ, 

Ατσοοῦ, Εάοσῃ, Ὀδεηδβουβ (811 οὗ σοσὰ δὰ ἴῃ ῃ6 ρμϑϑὺ 

Ὀθθη οἶὔΐϑῃ υῃξγίθηαν ὕο 18Γ86]), ἀπα ϑνϑη [Π6 τόσο ἀϊβίδηῦ 
Κοααγ, 88 ΟὯΘ δέξο δῃούμορ βυσουσαθίηρ ΠΟΙ ΡΊΘαθὶν Ὀθΐοσθ 

7ὉἪ00 ἰηνδᾶθγ." ΟΠΔΡΘΥ Χχν. ἸΔΥ Ὀ6 ΤΟρδσαθα 88 δὴ ἰη- 

5. [[ὑ ουὐρῃῦ, Β͵ονγονογ, ἴο Ὀ6 τωθϑηϊοηθρα ὑπαῦ τηοϑὺ σϑοθηῦ 
δυϊπογί θα ΟἹ Φογθσηί δῇ, ἱποϊυάϊηρ ονθη Α. Β. θανίάβοι (Ηδδίϊη ρβ᾽ 
[ίοί. οἱ ἐδ.6 Βέδῖο, ἰὶ. 673), ἀγὸ οὗ ορὶπίουι, ρασγσῦν ὕροὴ ρατουπαᾶβ 
οὗ αἰ ἔογθηοο οὗ ᾿ἰὔθγαγν βέγυ]θ, Ρασῦυ ου δοοουπῦ οὗ [6 παύυτθ οὗ 
πϑὶν οοηὐθηΐθ, ὑμαὺ ΟὔΘΡΒ. χῖνὶ.--Χ] χ. ἀγὸ οὐ. ὙΠΟ ν (Βίδαο, 
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ἰτοαυσὔση ἕο 86 ὈΓΟΡΘΟΙΘΒ : ἰῦ δοαυδίηΐα 9 γϑϑαθὺ 

ἢ Ψογογωΐθῃ ΒΒ σΘΏΘΓαΙ νον οὗ [ῃ6 Ῥο] 1681] δἰδυδίοι, 

ὙΠΟ ἢ 18 ὑῆθῃ 1Ἰυδ γαῦθαά, δηα ροθοαν ἀθνοϊοροᾶ, τσὶ ἢ 

Γοίογθηοθ ὑο ραγύϊου ας οουῃ γ198, 1 {Π6 ργοϑϑηῦ ὑγορῃθοῖθθ. 

ῬΥΟΌΘΟΪΥ, ἴ (Π6 οσίρί αὶ ἔοστῃ οὗ ὑπ Ὀοοὶς οὗ Ψογθιωϊϑῃ, 

ὑπο860 Ῥγορῃθϑοῖθθ [ο]οννθα ἱσηγωθα δέον αὐδορ ομδρύορ χχν., 

ἔἴγοτλ ΏΙΟΩ 6 δῖΘ πον βορδζδαύθα Ὀν [9 στηδίη]ϊν "ἱο- 

στ Ρἢ108] τηϑύῦοῦ οοῃίδίηθα ἰὼ οπδρύοσβ χχνὶ.--χὶν. 

Ἐρυνρίδδ ἀοβαπὲ απιδίίοη, οἠοοξοῦ απὰ διωπιδίο αἱ 
ἐδ δαίίε οἱ Οατοδεοηιϊδῆ. 

1μὲ ἐδ τραγγίογϑ αγὴι ἰδοηιδοίυοδ, απα αἀναποο ἰο ἐΐδ 

ἤσε ! 

8 βού ἴῃ 11πὸ ὑῃθ θυ ΚΙΟΡ δηα 8}}16]4, δηα ἀγα ΠΘΔΡ 

ἰο θαίι]96! 4 ΔΙ Θθ5 ὑῃὴ0 ἤΟΥΒΟΘ, δ8ηα πλουηὐ ὑῃθ 

ΟΠΔΓΡΘΓΙΒ, δηα βίδηα ἔογίῃ τ γοΟῸΓ ΠΟΙ πιοϑίϑ ! ἔυγ- 

ὈΙΒ8 ὑμ6 Ιδῆοθϑ, ραὺ ου ὑμο οοδίϑ οὗ μγδ]] ! 

ΘΙ Πδυθθῃ, 1), ΟΥ ἱῃ ῥΡδσγῦ (Οἱ γοοῃὺ, Κυθηθῃ, νι ἀ80}), 

ποῦ Φογογθ θΒ. ΟἰθθθΌ. δοοορίβ ΟἿΪΥ οὔδρβ. χ]νὶΐ. χ]χ. ἤ-8, 
10-11, πὰ Ῥϑσῆδρθ 18, δῃὰ ἃ ὠυοΐθυθ ἰὴ χῖνὶ. 3-12. Βυΐ, 
Ὁπουρῇ ὑπο ῬγοΟρΡἤθοῖθθ συ ἢδνο ὕθθῃ δι] 1ῆ9α ἰῃ ῥΡαγίβ ὉΥ ἃ 
ἰαΐδρ μαῃὰ (ου. Ὠ8η 648), ἰῦ ἱΒ ἀου δύ} τ οῦῃον ὑἢογΘ δσὸ βυϊῆοϊοηῦ 
ΤΘΒΘΟῺΒ ἴ0Γ σϑαποίηρ πο οΥμίηαὶ πυοΐϊθυβ ὕο δυο 616}} ἀταθῃ- 
ΒΙΟΏΒ 88 ὕἴπθϑο. Κυθηθῃ (έη]. ὃ δ6. 90-1]) δοοορϑα ἐδθ ψΏοΪο, 
ϑχοϑρῦ χ]νὶ. 271. [-- χχχ. 10 {.}), δμὰ οοσίδίη ρασγίβ οὗ οἤδρ. χ]νιὶ. 
(999 ὑπ ῃοΐϑ οἱ χῖν δ. 1). ΟὈΓΏΣ], ἢ 116 δ] οσσίπρ ὑπαῦ ὕΠΘΓΘ δ .Ὸ 
Ῥασίβ σῇ ΐοἢ οἱποῦ ΡΟ ὑπο στουμαδβ τηθηἰἰοηθα ἀρονθ, ΟΡ Οἢ 
τηϑύσγί δὶ ρτουῃαᾶβ, τοῦσδὺ ἱπ Πίθβ ᾿υαρσοτηθηῦ Ὅὸ το͵ϑοίϑα, δύχυθα 
ΒΙΣΟΠΟΪΥ ρα δὺ ὑπο τοὐϑοξίοι οὗ πὸ σσῇοΐο, δπὰ δοοορίϑ ᾿ἰγαϑοὶ 
χὶν!. 8-26 (Εγρῦ), δπα βυρδίαδηίαὶ! ρασγίβ οἵ τπιοϑὺ οὗ ἔπ οὔδιογ 
ὈΓΟΡθοῖθθ. Οἱ]. 1-}ῖ}. ὅ8, θ60 ὑπ ποΐϑ ρῥγοῆχοά (ο ]. 1. 
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ἩἨαγάϊν δαδ δε γγορδεὶ βδαϊά ἰΐ686 ιυογάϑ, ιυΐνδη, ἦδ 8668 
ἐλε Ἐσυρέναηϑ αἰγοαάν τη ἤρδι. 

δ ὙΥΒογοΐοσο 60 1 860 ὑβϑὰ ὕο Ἀὸ αἰδιηδυνϑα," δηὰ 

ἰυγηθα ὑδοκνγαγαβ ἔξ ὑΠ6 1 ΤΡ ΤΡ 4180 ΓΘ 

Ὀοδίθῃ ἀνῇ, 8Πη6 816 ἢθα ἀρδοθ, δῃηᾶ ἰοοὸῖκ ποὺ ὕδοκ: 

ΤΘΙΓῸΓ ἰβ ΟἹ ΘΥΘΕῪ 5166 5 βαϊύῃ ὙΔῆνοη. 5 1,οὐ πού 

{80 βνῦ Ηθ0 αν, ΠΟΡ ὑῃ6 ΤΙΡΉΓΥ Τ8Δῃ ΘΒΟΔΡΟ ! 

πο νγασὰ ΟΥ̓ (80 τῖνὸῦ ΕἸΡΗγαΐοθ αν {ποῦν 

Βύυτ Ὁ]6Θα δηα ἔθη ! 

σν»ρέ᾽ δ δοαδίϑ οἱ οοπφιιοδέ υυἱῖ οοπια ἰο ποιρἧξ: ἴῃ 
υαΐη, εὐ 8δὴ6 οπαἀοαυοί ἰο γοοουοῦ ἤεγδϑοῖ 

αἴ ον δον ἀοἰοαί. 

Ἶ Ὑ7Βο 1:8 ὑμῖ18 ὑμδὺ τίβοῦύ!. ὉΡ πΚ 86 ΝῚ]Θ, τ ῇοβο 

γγδύοσβ ὕοβϑϑ ὑμθιηβοῖνθθ {ἰκὸ (86 βίγθοδιηβ ὃ 8 Εἰγρύ 

ΥἽβούἢ Ἂρ 3 1 80 ΝΊ]Θ, δῃηα [181 νγδύθσβ ὕοββ ὑμβοιὰ- 

ΒΟΙ͂νοθ {|πὸ ὑπ βύγθϑδιηβ ; δηα ἢθ βαιΐῃ, “1 ν111 Υγἱ86 

ὉΡ,} 1 ν1}} οονοῦ ὑπο θα ; 1 ψ1}} ἀοβίγου ὑμθ οἱΐγ 

8.4 οι ὑμπδὺ αὐγ6}1 ὑμβογοῖη.᾽ 59 Ὁ υρ,ΐ γ0 ΒΟΙΆΘΒ ; 

5 Το ΗθΌ. ἰβ ὑπυδῦδὶ (γοῦ θ90 Ῥβ. :χ. 21); δῃὰ ρογσῆδρβθ τὸ 
Βῃοιϊὰ τοδὰ υἱῦμ βορῦ., Ἡδλέγείογα αγὸ ἰδεν αἀϊδηιανεα ἢ 

Ὁ 1.6. 061 Ὑγαστίοσθ. ἢ'ο υν. 6, 9, 12. 

5 Οἵ νὶ. 26. 
ἃ 76 ρῥγοβοῦῃ, νοῦ 88 δοοϊἀϑηύδ!ν ἴδ] ]θὴ οὐ, τηυβῦ 6 

ΒΌΡΡΙἰϑα. 
4 3. υἱτῃ ἃ οἤδηρο οὗ ροϊηίθβ. Τηὸ ΗθΡ. ἐοχῦ, 88 ροϊηίοά, 

ἢδ88, δγέπρ υὠ». 

{ ΤΏ Ῥγορβοῦ ἴῃ (8 νΘΥ86 ἱγοῃ  8.}}ν Ὀὲἀ8 ὑη6 Εἰργρύΐδηβ θορὶῃ 
ὑπ ὐύδοϊς Ὁ} 811 ὉΠοὶγ ἔογοθθ ; ὑπον Ὑ7}}} ἀνα] ὕποπτα ποιίμίηρ. 
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86 ΤαΑρθ, γ0 ομδγοίθ ; δηᾶ ἰοὺ 89 τϊρηῦν θη σγῸὸ 

ἔογί;}! : ΟἾΒ8δ δῃηὰ Ῥυύ, ὑμαὺ βδηαϊο ἐμ β}16 ἃ : 

ἃηα ὑδὸ 1 ϊπ),5 ὑμαὺ Πδηα]ο δηᾶ Ὀοπα δ ον. 

10 Βαὺ ὑβμδὺ ἀδν Ὀοϊοηροίμ ὕο {πο Τωοσὰ, Ὑδάνϑα οὗ 

Βοβίβ, ἃ ἄδὺ οὗ γθηρϑθϑῃῆοθ, ὑμαὺ ἢ6 ἸΏΔῪ δυθηρθ ὨΐΤὴ 

οὗ 18 δβανογβαυίθβ  δηάα {0 βιυνοσαδ 8841} ἀθνοὺγ 

8 Ὀθ Ββαύϊαΐθ, δῃηᾶ β8}41}] αὑηὴῖκ (5 411] οἵ 86} 

ὈΙοοα : ἔορ ὑμὸ Ἰωοσὰ, Ὑδῆνοι οἵ δοβίβ, δαΐῃ ἃ 

ΒΘΟΓΙΙΗ͂ΟΘ ἴῃ ἢ ΠοΥ οουηΐγν Ὀγ {86 Γῖνοῦ ΕἸΡΗγαύθϑ. 

11 ο ὉΡ ἱἰπίο Οἰϊοδα, δηα ἰδ ᾿αϊὰ, Ὁ νἱγρίῃ 

ἀδυρπῦον οὗ Εμγρὺ : ἱπ ναΐῃ μαϑὺ ὕβοὰ τυ ρ] θα 
ΤΑΘΟΙΟΙΏΘΒ; ἔδμοῖθ 18 20 Ρμ]δίβί ἴος ὑπο. 123 ΤῊΘ 

ὨΔΟΙΟΗΒ ἤᾶνθ προασὰ οἵ ὑῃν βῃδιηθ, δῃα ἰῃθ θδγίῃ 

18 [Ὁ]] οὗ ὑῃγ ΟΥῪ : ἔογ {86 ταϊρηῦν τδη ΒΔ. βύυ Ὀ]οα 

δραϊηδὺ ὑπ ταϊρηῦγ, ΠΟΥ ἃτὸ ἔδ! θη θοῦ οὗ ὕμϑιῃ 

ἰορούμον. 

13 ΤῊΘ πψογὰ ὑμαὺ Ὑδῆνθἢ βραῖθ ὑο Φογου δὴ ὑ}6 

5.1.9. {πο ΕΠΗϊορίδπβ : οὗ. ὅϑθῃ. χ. 6, 7. 
1.9. [Π9 Τύργδαβ ; οἵ. αθῃ. χ. 6; Νδῇ. ἐϊ. 9; Εζοῖ. χχνὶϊ 

10; χχχ. ὅ. 

5 ῬΓΟΌΔΡΙν ἐπ9 πᾶσὴθ οὗ ἃ ὑῬθορὶθ ἀνθ ηρ ΟὨ ΟΥ ὭΘΑΡ ἔδο 
Ὀογάορ οὗ Εμγρὺ: οἵ. θη. χ. 13; Εζοὶς. χχνϊΐ. 10; χχχ. ὅ. 
ΤῊ ὕΠγΘΘ ὩΘΣΩΘΒ 8.ΓΘ ὕδποθϑθ οὗ πδύϊξοῃβ τ ῃΐος υσηϊθῃϑα οοπέϊη- 
ϑηΐβ ἰο ὑη0 Επσυρέΐθηῃ ἀστὴν (οἴ. Νι. ἐϊ. 9; Εζοὶς. χχχ. δ). 

4 1.9. {μ9 αιννοσὰ οὗ πο ΟἿ δἱάδϑϑδῃβ, τ βίο τνῦ]} δαη  ἱ]δῖθ ἐμ 
Ἐπγρύϊδη δστῶν. ΕῸΓ ὑπο ϑχργϑββίοῃβ, οἵ. 188. χχχὶν. ὅ, 6, 8. 

4 1μ1ι. δε δοαζκοά οἵ δαίωγαίοα εὐὐεΐ, (οἴ. 1866. χχχὶν. δ, 7). 8.66 
ὩὨοΐο ὃ ου χχχὶ. 14. 
Οἵ, ἴον [6 ὀχρυγθββίοῃβ ἰῃ ἐμ]8 νϑσϑο, νἱϊὶ. 22, χχχ. 13. 

18 
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Ργορβού, μον ὑμαὺ ΝΟ ΠΔαΓΟΖΖΑΓ Κίησ οὗ Βδθγυ- 

Ιοῃ βου οοιὴο 8η6 βη)ύο ὑμθ ἰδηα οὗ Εργρῦ. 

ΤῊΘ ῬΓοΟΡἤΘΟΥ υὐ. 14-20 ΒΟΘΙΩΒ πδύυγα!ν ὑο Ὀ6 ὕη9 βθα096] 
ἴο υυ. 3-12; ὑπουρσῇ ΟὈΥΏΣ] π88 ὑτροὰ ὑμαῦὺ 1Ὁ τὴϑὺ ὈΘ 
Ιαΐθρ, δια Ὀοϊοησ ἰο (9 ρΡογϊοα οὗ Ψοσγϑιαθἢ ΒΒ το ἄθῆοθ 

πη Εργρὺ (ΧΙ }. 7 61.), ἴο 6 ἢ σὶρ. 10-13 (ΒΟΥ αἴδοῦ 

δ86), ἔογούθ ησ ΝΟΡυομϑηθΖΖα ΒΒ ἱηνδδίοῃ δηα οοῦ- 

αυοαῦ οὗ Εργυρύ, δἷδο Ὀϑίοῃρβ. Νορυοηδαηθζζασς ἀϊὰ ἰπ 

ἔδοῦ ᾿Ἰηναάο Εςγρὺ ἴῃ δ68 : 8600 {86 ποΐθ οὐ χὶὶ!. 13. 

4 ἱπιαρίπαίνηε ἀοδογιρίλοη, οἱ ἰδε ἵπυαδίοη οἱ Εσν»ί 
ὃν ἰδὲ Ολαϊάαοαηδ, απά οἱ (ἦε οοἴΐαρ8ε οἱ ἐἦδ 

φοισοῦ οἱ Ἐσνγρίέ δοίογο ἑΐϑηι. 

14 ὉΘΟΪΔΙΘ γὸ [1 Εγρῦ, δὰ ρυ] 18} 10] ἰῃ 

ΝΜΊραΟΙ, ὅπ ρυῦ ] 8ῃ ὃ ἴῃ ΝῸΡΒ [πᾶ ἴῃ Τδῇῆ- 

ῬὈ8Π68] :5 ΒΔῪ γο, ᾿ δίαπα ἔογίῃ," δηα Ῥγθρδῦο {ῃ690 ; 

ἴοῦ᾽ 6 βϑυνοσα μαίῃ ἀδονουγοα σουπμα δρουῦ ῃ66.᾽ 

16 ὙΥΒΟΓΘίοσΘ 18 ὑῃν βίσοηρ ομϑὸ ἀδϑῃθα ἄόνῃ ἢ ἢ 

4 ΤΊ.ο Ὀγδοκοίοα νογαβ (ΠῚ Οἢ τοδσ [Π6 δυτησηϑίγυ πα γν ἢτη 
οὗ {πὸ νϑῦβϑ, δῃα δῖὸ ποῦ Ὄχργθεϑθϑα ἴῃ ὑπο ϑϑρῦ.) δσθὸ ὈΓΟΌΔΡΟΪΥ 
Ιαΐουῦ οχρ πύον δααϊἰοὴβ ἤο ὑπο οτἱρίπαὶ ἰοχὺ. Μίὶράοὶ] δηὰ 
ΤΑΠΡΘΠ 6 (ο 8116 ΌΥ ὑΠ6 ατγϑοκβ Ὠρἢ 86) ὑγοσθ ὈΟσάοΡ οὐ θα 
οὗ Ἐπυρΐ, ἱπ {π0 ἀϊγθοίίοῃ οὗ Αβία ; ΝΟΡΉ (ἰ.9θ. Μοιαρἢΐβ) ψ88 

{Π6 σαρὶΐδ] οὗ ΠονοΣ Εαυρὺ. ΟἿ. 1ἱ. 16, χῖῖν. 1. 
ὉΤ,.6. ἔδῖκο ἣν δἰδηᾶ ἴο σγϑαίβῦ ὑῃὴ6 ἰηνϑδαάοσγ (οἷ. 2 βδζη. χχ]][ἕ[. 

12 “" δἰοοα ἢ). 
9 1.0. (ἢν διέ (θ06, ἕο 0ῃ6 τηϑϑῃΐηρ, β. χχὶΐ. 125 “06 δίγοηρ 

ομδθ οὗ Βδδϑμδη, 1.6. {πθ διοξξε οὗ ΒΘ 8), τυ ἢ Δ] υδίομ ἕο Αρὶπ, 

[Π6 δδοσϑα Ὀ0]} οὗ ὑη0 Εσγρύίαηθ. ΤΠὸ Μαβϑογοίϊο ἑϑχὺ ἢ886, ἐἣν 

ϑέγοη οπέϑ (1.0. ἐἣν διοοάδ, δ υἱὶϊδ. 16, χ͵ντ. 3); Ὀσῦ τοσΘ ὕδη 
δ0 ΗονΡ. ΜΒΆ8. δορί. Αᾳ. ϑγιωσα. Τηοοα. Ψψυΐ,. ᾶνο, ἐὴδῳ δίγομιῦ 
οπ (1 Πο αἰ ογθ 9 ἰῃ ὑπθ ΗΘΌ. 18 νϑὺν δ᾽ 1 ἢὖ, ἀπ ὑπθ νογῸ ἀαολεά 
ἄοιση διὰ ζοΠ]ΠονΠ ῬΓΟΏΟΙΣΒ ΖΘ 8]} βίῃρυ αν). 
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Βίοοα πο, Ὀθοδαῦβο Ὑδῆνοῦ αἷα ἰπγυδβὺ 11. 

16 Ἠδὸὺ τηϑθ ϑην ἰὸ βίιμ Ὁ]6, γϑϑ, ὑῃο Ὺ [611 οἿθ 

ὍΡΟΙ δΔηοΟῦΠΟ. : 8Π6 {δ0γ βαϊ4,9 " Ασῖβο, δῃηα ἰοὺ ὺ8 

80 δρδΐη ὕο ΟὟΓ οὐ ῬΘΟρΪθ, δῃὰ ἰο ῃο ἰδπα οὗ ΟὟΓ 

Πδύνν, ἔσοῖλ ὑἢθ Ορργϑοββίης βιννογα. 170 4}} γθὸ 

[Π6 δὴ οἷά ῬΏΔΓΘΟΙ Κίηρ οὗ Εωγρὺ ἃ ΟΥδ8}} -: 

Ὧ6 δαίῃ ἰοῦ ὑπ δρροϊηὐθα ὑἱμηθῖ ρ888 Ὁγ. 154,81 

᾿Εῖνϑ, βαὲ ἢ 86 Κη, ΟΒΘ Π8Π|6 18 ὙδθνΘἢ οὗ μοβίβ 

ΒΌΓΟΙΥ ὑμογθ 8}}4}} οοΐὴθ οὔϑ {κὸ ΤΆΡΟΣ διηοηρ {88 

τηουηὐδίη8, δηα {ἶκὸ ΟἝΣΤΩ6] ἴῃ ὑπὸ βοα.8 190 ἰδοὺ 

ἀδυρηῦοῦ ὑμαὺ αν ]οϑὺ πὰ Εἰργρὺ," ἔχη ὑπ υβοὶέ 

5 ΤΊο δορῖ., τοϑάϊηρ τ πμαῦ ἱθ ον οὔθ ψογὰ (ἢ) δὲ ὕνγο 
(8Π Ὁ9) δϑ, Ἡλεογοΐογα ἐδ 4ρὼ πεὰ ἢ Τὴν δίγοηιρ οπε [ρα γαρῃγαδοα 
ἴῃ ϑορύ. Ὁν Τὴν οδοῖοο οαἴῇ δἰοοά ποΐ, οἷα. 

» 1.0. Ὑδῆνοη. 8,60, ονγονορ, ὑπο ποχὺ ἠοΐθ. 

ο Ἠοβαὰ ρῥγοῦβθοὶν (ἔγοσγα ὑθ ῬὈοριηηίηρ οὗ ὑπο νϑσϑο), Τὴν 
φηϊζοῦ ροορῖς (ἼΔ᾽ Ὁ ἴον “2 Π) λουε δἐωηιδίεα (Βο βορί.) απὰ 3αἴεη ; 
απὰ δον δαϊὰ οπε ἰο ἀποίλδενγ [0 ἰγαπβροβίϊέοῃ, 88 ϑϑρί.). Τῇ 
τγογβ ἔο] ον ΒρΘαῖς οὗ ἃ στϑύυση οὗ Τογείρηεγδ ἰο ῃοϑὶῦ οσσῃ 
οουηύγγν, οὗ ΠΟΙ ἰπ ὑῃ6 οΟχίϑεπρ Ηρ. ἰοχὺ ὑποτθ πδ8 ὈΘΘ ὯΟ 
τηθηὐοη. ΤΏΘ ᾿Τϊχοϑα ρϑορὶθ᾽ ν}}} ὈῸ6 οἰἕπορ ἔοσγοίρῃι ἰγδάθσβ 
βούυϊοὰ ἱπ Εἰσυρῦ, οὗ ἐογϑίρτι ΠΘΓΟΘΏΔΓΙΘ8 βου ης ἱπ ὑμο Εἰγρίδῃ 
ΔΙΎΤΩΥ (οἷ. συ. 21): 866 οἴ. χχν. 20, νὴ (ἢθ ποῖϑθ. 

ἃ 80 ϑορῦ. (ΤΘΓΘΙΥῪ οἤδηροθ οὗ νοοα]ζαίδο). Τηο ΗΘΌ. ἰοχὶ, 
88 Ροϊηϊθα, 88, Τλον οαἰϊεὰ ἰδόγε. 

4 ῬΠΔΡΘΟΪ ἰθ ἴο ὈΘ οοἰἸθὰ ΡΥ ἃ ϑῖὴθ ΒΥυτΏΟ] 108] οὗ ἃ πϑϑῦ 
αἀἰδαϑίοσ (οἷ. χχ. 3): οὗ. ἴον ῆ9 ψνοσὰ χχν. 8]; Ηοα. χ. 14 δηὰ 
Ασὰ. 11. 2 (οὗ ὑλ9 ΣῸΔΣ οὗ ἀΐῃ οὗ Ὀαύ]ο: ΑΥ͂., ΕΥ͂., "τἤυτυἹῦ ᾽). 

Ε1.6. 00 ὑΐὴθ ψἤθη ὯΘ πλὶρῃῦ ἢδᾶνὸ δνοσχίϑα (πο αϊβαβδίθγ. 
Βυὺῦ {1Π6 οογγϑοΐμϑϑθ οὗ ὑὴ9 ὑοχὺ 8 Ὅρϑῃ ἴο βυβρίοίοῃ. 

6 1.9. ἃ ἔοο (ΝΟΌυοσποάμοζζα), ὑουγοσίης δῦονο 41} οὐδοσβ. 
1,0. [89 ρορυϊαϊίοῃ οὗ Εἰργρῦ, ροσθοιηϊβοὰ (εἴ. ἰν. 31, οἴο.). 
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ἴο ὸ ᾿ἰηΐο ΘΧ]Ϊθ :5 [Ὁ ΝΟΡ 58}}84}} Ὀϑοοΐὴθ ἃ ἀθϑβοΐδ- 

οη, 8Πη6 8}8]] Ὀ6 [614 νγαβίθ νι πουΐ ᾿πμδὈϊ ϑηΐ. 

30 σγρῦ ἰΒ ἃ ρυδοθία! ποθ ἢ δυῦ ἃ ραα-ν 

ἔροιῃ 89 ποσΐῃ ἰβ Θὺὴθ ὩΡΟΩ ΠΟ. 31: ΑΪ8δο ΒΘΡ 

ΗΙΡΘα Ββο ἴθσβ ἴῃ ὑδθ τηϊάβύ οἵ ΒοΡ {|κ οαἷνθθ οἵ 

086 58.8}} 9 ἔοῦ ὑμὸὺ δἷδο αν ὑυγῃθα Ὀδοῖκ, ὑμὸν 

ΔΘ ἢοα αὐγὰν ὑορούμορ, ὑμοῪ αϊα ποὺ Βἰδῃηᾷᾶ : ἴου 

[86 ἀδν οὗἨ ὑπο ὶγ οδ  δυαλῦν 18 ΟΟΘ ὩΡΟῚ ὕδθιῃ, (ἢ 

πηθ οὗ ὑμοὶγ νἱβιϊδύϊοῃ. 323 Ηὸὺ βουπα 18Β [πὸ {ῃθ 

ΒΟΙΡΘΗὐ , 88 1ὑ ροϑίῃ ;:4 ἴον τὶ ὺ ἢ 8Π ΔΓΙΩΥ 88}1}8]} ὑπο ν 

ΤΑΔΤΟΝ, 8Πηα τὶ ΧΟΡ 58}.8]} ὑῃ 89} ΟΟΙῺΘ δραϊηβῦ ΠΘΥ, 

ἃ8 σού ΓΟΙΒ οἵ (ΕΣθ-)γοοὰ. 38 ΤΏΘΥ 88}4}} ουὖ ἀονγῃ 

ΒΟΙΡ ἐογοϑί,ΐ βαϊῃ ὙδΏνΘΙ, ἴον ἰ οδηηού Ὀ6 Βοδοῃϑα 

οὔῦ ; Ὀθοϑῦβο ὑμογε ΔΓΘ τοτο ὑμδη ὑμ6 Ἰοουδίθ, δηὰ 

δΔΙΘ ἱπηυμηο ΓΑ 6. 3. Ῥαύ ἴο ΒΏδιηη6 18 86 ἀδυρθ ον 

6 1,1. γιαζοίΐοε αγέϊοϊοϑ [0Υ ἀνία ; ἷ.6. αοῦ τον πουβθῃοϊὰ ροοάϑ, 
ἄγϑϑθθ, Ῥγονδίοῃβ, οοοϊκίηρς υὐϑηβίϊθ, οίο., Ῥγϑραζδύουυ ὕο ροϊῃρ 
ἰηΐο οχὶϊθΌ. ΤῺΘ βϑύὴθ οχργϑθβίοῃ 18 τοηἀογθὰ ἰῃ Εσζοὶς. χὶϊ. 8, 
φσόραγαο ἐΐδε δέω 7] [ΟΓΥ γοηιουύπο (ἈΜ τα. “ ἴον οχι]ο᾽). 

ν» Βο ϑορὶ. Κὅϑγυτ. Ταῦ. υϊαᾳ. (Π2 ἴον 3). Τὸ ΗθΌ. ἰοχῦ 

τορϑδίβ, ὑ οοθιδ. ΤΏ ὑ ροα- ν᾿ ἷθ, οὗ οουγϑο, ἃ ριυγο ἔορ ὑῃ9 
ΟΠ] δϑϑῃβ. 

.ο Ἅ76)}1-πουγΒηθα, Ὀυῦ θοῖθθθ ἰῃ ὑγὰσ [οἷ. ΜῈ]. ἱν. 2). 
ἀ 1.0. ἑμδυάθ]θ, θο σαῖς δῃὰ ρούγουῦίθαβ νν}}} Εσυρὺ ἤᾶνὸ ἔπϑῃ 

ὈΘΟΟΣΏΘ. 
“ ΗόΡ. δανό οι ἀουπ---Θ " Ῥγορῃοίδο ᾿ ρογίοοῦ, τὸ γα σοῆνδ 

(Β90.) ἰῃ τυ. 22, δηὰ ὑὴο ὑτγο νϑΓῸΒ ἴῃ υ. 24. 
{Ἑκγρὺ νυ 9 ταν ρορυΐϊουβ δηὰ Βουγίβηίηρ οἱδοθα (Ηογοὰ. 

ἱ1. 7177, οἵ. 60), 'θΘ οοτηραγϑὰ ἴο ἃ ἔογοαὺ (οἷ. 188. χ. 18, 19, 38, 34, 

οὗ ῆο Αβδυτίδῃ δΊσΩ), 8ὸ ὑμιίοῖς [δῦ ὉΠ ΟἿΪΥῪ τυθδὴβ οὗ Βηαϊπα 
8 ὝΘΟΥ ὑπγουρῇ Ὁ ἴα ΌῪ ουδύϊηρ [Ὁ ἄονῃ. 

Ε Ὶ,.9. [9 Ποδὺ οὗ [89 ᾿ηνϑάθεβ. 
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ὀῇ Εωγρύ ! 886 18 ρίνϑῃ ἰηὔο ὑπο ἢδηᾶ οὗ ὑδμθ Ῥθορίθ 

οὗ ῃο ποῦίῃ ! 36 Ὑδῆνϑἢ οὗ Ποβίβ, ὑμ6 ἀοα οἵ ΒΓδ86], 

βαϊίῃ : Βομοϊά, 1 ν}}} ρυηῖβῃ Ατηοη οὗ Νο," [8πὰ 

ῬΒΔΓδΟΙ, δηὰ Εἰυρύ, δηα ΠΟΙ ροαβ, δῃα Ποῦ ΚΙΏρΒ, }Ὁ 

δ ἃ ῬὨΔΓΔΟΝ, δηᾶ ὑμθῖὰ ὑμαΐ ὑγυβὺ ἴῃ Ὠΐπ : 35 δῃὰ 

Ι ν1}} ἀο νοῦ ὑμθηι ᾿ηἴο ὑπ μδηά οὗ ὑμοβθ ὑμδὺ Βθὸκ 

Π6ῚΓ ᾿ἰνοϑ, δηα το ὑπ6 Βαῃηα οὗ Νοθυ Δα͵ΓΘΖΖΆΡ 

Ἰΐπρ οἵ ΒΑ] ΟΙ, δηα 1ηΐο ὑ86 Πδηά οἵ ᾿ἷ8 βοσνυδηίθ ; 

8δ:ηα δἰοσαγαβ 1Ὁ 888]}] 6 ᾿πῃ δ] 6α,5 85 ἴῃ {80 ἀδΥ8 

οὗ οΪά, βαϊΐῃ Ὑδῆνθῃ. ἢ 

Α πιόδϑαρα οἱ οποοιγασοπιοηὲ αὐάγοδδοά ἰο 18γαοῖΐ. 

γλυ. 21, 28 ΓΘ ὨΘΕΙ͂Ν ἰἀθηΐοαὶ τ] ἢ χχχ. 10,11. ΑΒ υν. 
14-26 δβϑϑῖὰ ἴο Ὀ6 οὗ ὑπο βϑίηϑ ἀδίϑθ 885 υυ. 3-12 (60), μον 

οδϑῇ Παγαϊν ὈΘ ἢθγθ ἴω {οὶ ΟΥΣΙΠ6] Ρ]806; ἔοῦ ΠΟΥ ἱΩΡΙΥῪ 

ῃαὺ ὑῃ9 Ἔχ] 85 θοζυῃ, δηὰ οοηὐσζαϑῦ ἴοο βίγου συ ἢ (ἢ 9 
ὕοηθ οὗ ΙΏΘΏ8ΟΘ, ἴῃ τῆ οἢ ἰῃ 60δ-4 (χχν. 8--1]}) Φογουηϊδῃ 

γγ88 Θχρύθβδβίηρ Ὠϊτη8601. ῬῬΙΧΟΌΘΟΪΙΥ ὑῃθ ὕνγγο νϑσΒΟΒ ΟΣΘ 
Παηαθα ἄονγῃ ᾿Ἰπαἀθροηαθηῦᾳν ; δὰ σγογο Ὀ] δοϑα ΌΥ 8 οοιλ- 

5.1.0. ΤΏοΘῦΘΘ, ὑπ6 οἀρίΐα] οὗ ὕρρος Εωυρὺ, τυϑηὐοηθα 6190 

ἰῃ Νά ἢ. 111. 8, ΕΖΟΙς. χχχ. 14, 1ὅ, 16.ὡ Ασωοῶ νγϑβ (ὴθ θυ θα ΓΥ 
Βοὰ οὗ ΤΉΘΌΘΘ : οὗ. Νδῇ. 1}. 8. 

" ΤΏΘ Ὀγϑοκοίθα σογαὰβ δζὸ ποὺ ὀχργοθθϑὰ ἐμ ὑδθ ΚΞϑρῦ. ; δπὰ 
ΔΙΘ δἰτηοβὺ οογύϑιην ἃ Βυρρ οσωθηθίηρ μἴοθδ, 11|κ6 ἐπ ἔνο ἐῃ υ. 
14. (Νοῖξοο ὑδ9 ζοΠοτσίηρ ᾿ απ ῬΒασδοῖ,᾽ Ρσοάυοίηρ, ἱἦ [9 Ρῥτο- 
οϑαϊηρ ὁ ῬΏΔΣΘΟὮ ᾿ ὍΘ οοττϑοῦ, δ ἱπύοιθγα ὉΪ9 ὑδυϊοϊοσν : “ ονϑη, 
ἴῃ ΑΥ̓͂., ΒΥ͂., ἰθ ποὺ ἃ Ἰοριὐγδθ σϑηάογίης οὗ ἴη9 Ηθῦγον). 

5 ΗϑΌ. ὁλαϊὶ ἀιοεῖϊ : οἷ. οχι χνὶϊ. 256. ΤῊΘ ΡῬΓΟΡἤΘΟΥ οἷοθοθ τὶ τἢ 
8 ῬΤΟΙΩΪΒ6 οὗ υἱὐγαδίθ σοϑοσγαϊίζοῃ : οἵ. χὶν δ. 47, χὶῖχ. 6, 39. 

4 ὙΨ10ὰ ὑμὲ8 ὀχρϑοϊδείοη οὗ Εργρὺ᾽Β ἰυΐυγο τοοϊοσαίίου, οἵ. Ες. 
Χχίσχ. 18, 14 (σῆθτο Εργρὺ, δἵνον 18 δηἰοὶραύοα ἀοθοϊδείοη ὉΓ 

ΝΟΘΡΌΘΠΔΟΠΘΖΖΑΡ, ἰΒ ἤο ὈΘ τοϑίογοα ἔοσιν γϑασβ δἷξοσ Β.0. δ87) 
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Ρὗϊον ἱῃ 6ὁῃ. χχε. ου δοοουηῦ οὗ ὑμποὶρ Ὀοίηρ ρζοσωϑῃθ ὑμογθ 
ἴο ὕδο οοῃΐοχύ, δΔηὰ α͵8δὸ δα ἀρὰ ΠΟΘ 88 8 βυϊΐαθϊθ οουηΐογ- 

ρασὺ ἴο υν. 14-926. 

27 Βυὺ ἰδοῦ, ἴθαν ὑμοὰ πού, Ο ὅδοοῦ, τὰν βογσνδηῦ ; 

ΠΟΙ ΠΟΡ ὈῸ αἰδιηαγοά, Ὁ βγϑοὶ : ἔοσ, ἰο, 1 ψ1}} βᾶνθ 

[Π66 ἔτομι δέδυ, δπα ὑδγ βοϑα ἔγοιῃ ὑμο ἰδηᾶ οἵ ὑπ Ὁ 

οδρυλνν ; δηα Ψδοοῦ 588}4]}] τοΐυγῃ, δηα β8}4}} Ὀ6 ἴῃ 

Τοβῦ δῃηὰ δὖὺ θϑᾶϑθ, δ ΠΟΩΘ 8}}8}]} σηδκο δΐτὴ δγαϊα. 

38 ΘΑΥ πού μου, Ο Ψδοοῦ, ν βοσνδηύ, βαὶ ἢ Ὑ8}- 

ὍΘΕ : ρου 1 δὴ τὶ Π06 : ἴοΟΥ 1 ν1}} πλδῖκο ἃ ἴυ]} 

Θηα οὗ 411 ὑπὸ παίϊοῃηβ τοῦ 1 ἢδνὸ ἀγίνθῃ ῃθ6, 

γοῦ οὗ 800 Ὑ1]11 πού τδκο ἃ [0}} οῃᾶ : δυῦ 1 ν1}} 

οογτθοῦ ὕδμθθο τι ᾿υἀροιηοηῦ, δηα Μ11}} ἴῃ ΠῸ γγ|86 

Ιρᾶνθ ὕμβοο υῃρυηϊθησα. 

Οἡ ἰδ Ῥλιϊιδίϊη 68. 

ΧΙ. Ταῦ τ] οδηὴθ 88 Ὑδηνθ ἢ ΒΒ ψογὰ 

υηύο «Φογθιιίδῃ ὑπὸ ῥγορμϑὺ οοποοεηΐηρσ ὑπὸ ῬἘ1]18- 

1η68, Ὀοΐοῦο ὑμαῦ ῬΒΔΥΘΟΙ βιηχοΐθ (8Ζ8.5" 

Ἦουν ἐδ ἰαπά οἱ δε Ῥλεϊεδίϊημοδ τοῦ δὲ τυαδίοα ὃν ἐἦ6 
Ολαϊααδαη8. 

3 ΤῆυΒ βαϊῃ Ὑδῆνθα : ΒΟΒΟΪ]ά, τγαύθσβ ἃγὸ σι βίηρ 

5 Ἶοιη ῬΠΔΣΘΟΝ δβιηοΐίθ σα Ζα 18 ἢοὺ οογίύθέην πόση (960 ἐδ 
Οοτασηθη ασίθθ). 1 ἰ8 ροθαὶϊθ ἐμοῦ (πὴ {1{16---ΟΥῇὉ αὐ ᾿ἰοαδὺ (9 
Ἰαδὺ οἴδυθθ οὗ 1ὑ---ἰᾶθ ἋΓ᾽9 ἱποοσσϑοῦ δι ἀϊθοῃ οὗ οὔθ σψγῆο βὰν ἰῃ 
ΝΘΟΒΟΒ οοπμαμοδῦ οὗ Οαζα ὑπο ἔυ]θ]τηθηῦ οὗ συ. ὅ, ἀνὰ ἤθῃοθ 
Ἰἀϑη ἐβοα ττοιρὶγ ---ἴος ὑὴ6 ᾿ταῦθεϑ σίβίηρ οὐὖὐ οὗ ὑὴ9 ποζίἢ ᾽ οδὲ 
οογίδεηὶν ἀθῃοῦθ ΟἿΪΥ ὕπο ΟἸδιδϑδῃδ---ἰῃο ἴοθ ψῆοὸ νγῶϑ ἴο 
βτηΐϊύο ὑπὸ ῬἨ Π]Π δἐηθ8 ἢ ὑηθ Εσγρύδδμβ. ὙΏὸ ϑορῦ. ἔον ἐδμθ 
ὙΟ]9 οὗ υ. 1 88 δἰγαρὶν, ἡ ἐδλο Ῥὴλεϊεδίνηεδ. 



ΟΗΑΡΤΕΚΘ ΧΙΥῚ. 270- ΧΙ}. 6. 270 

ὍΡ ουὖ οὗ {89 πογίϊ, δηα ὑΠ6 0 8}}8}} Ὀθοοσὴθ δῇ οὐϑῖ- 

βονίηρ ἰογγϑηΐ, δηα 888}} ονοσῆουν ὑμο ἰδηα δηά 41} 

ὑμαῦ 18 ἴῃ 1, [Πθ οἷν δῃᾶ μοὶ ὑμδῦ αἀὐγ6}} ὑδοσθ- 

ἴῃ : 8Π6α [86 6} 8Β}}8]} ΟΥΥ, 8Π6 411 {86 ἱπῃδοϊ δη δ 

οὗ [86 ἰαπᾶ 8841} ον]. 3.Αὐ {86 ποίβϑο οὗ ὑδ9 ρ8]]0Ρ- 

ἵπρ οὗ (Πθ Βοοίβ οὗ 8 βύθϑαβ, δὖ ὑμὸ σαὐύηρ οὗ 18 

οδασιοίθ, δὖὺ ὑμὸ συμ ] ηρ᾽ οὗ Πἷβ γι μθ618, 86 ἔδύμουβ 

Ιοοκ ποὺ Ὀδοῖκ ὕο ὑμοὶγ οἰ] θη ἴοὺ ἔρΘΌ]θηθθθ οὗ 

Βδηαβ ; 4 ὑϑοδῦβο οἵ ὕμο ἀδὺν ὑμδὺ οοτηϑίῃ ἴο 8Ρ0]] 

811 (80 ῬὨΙΠ]Π ΘΟ Π68, ἕο ουὐ ΟἹ ἔγτοιῃ Τγτὸ δηα Ζίάοη 

ΘΨΟΣΎ ΠΟΙΡΟΡ ὑμαῦ βυγνίνοί : ἔο Ὑδθνθἢ ἴΒ Βρο τσ 

086 ῬΒΙΠΙΒΌΠ6Β, ὑπο τϑιηηδηῦ οὗ [ἢ 1819" οὗ Οδρῃίογ." 

δ ΒΑ] ἀη6885 18 ΘΟπθ ΡΟ δΖα ; ΑΒ Κοίοι ἰβ Ὀσουσμῦ 

ἴο πουρῃύ : Ο τοιῃηδηῦ οὗ ὑμθ9 Απδκίτη,, μον Ἰοηρ 

τὺ ὑμοὰ σά88 ὑμγϑοὶῖ 19 5΄ Αἢ,ΐ} ὑβοὺὰ βυγοσα οὗ 

Ὑδῆνθ ! ον ἰοηρ Μ|1]1 1 Ὀ6 ογο ὑμβοὰ 6 αυϊού ἔ 

Ρυῦ ὉΡ ὑμυβοὶέ ἰηΐο ὑῃν ΒοδΌθασγα ; γϑβϑύ, δῃα Ὀθ 

5 Οἵ, οοαϑί-ἰαπὰ. Τὴ ΗΘΌ. σοσὰ τῶν ἀϑθῃοίθ οἱθ θυ. 
Ὁ ΤΆ. οὐῦπος Οτοίθ οὐ (πο. Βιδὶ. 8.ν.) ΟἸοα,. Μοηϊιοηοα ὮΘΣΘ 

88 ἴῃ Ὠοτὴθ οὗ ὑῆο ῬἢΙἰθύληθα : θ00 Ασω. ἰχ. 7, Ὀϑυῦ. :ἱ. 28. 
5.4 τρδιΐ οὗ στῃουγηΐης : οἷ. χνὶ. 6, Ὠοαυΐ. χὶν. 1, Μίῖο. 1. 16 

ἃ 850 8ορῦ. (ὈΡ)}) ἴον ὮΡΌΜ). ΤΏΘ ΗΘΡ. ἑοχὺ ἢδ, οἹ ἐδοὲν ναῖδ, 
τ ἢ 186 υηϑυϊίθα ἴο ὑδθ οοπέοχί. ΤῸ Απάζκζίηι οτῸ ἃ ρίϑηῦ 
ΓδοΘ, ͵ΏΟ ὍΟΙΘ Βυρροθοὰ ἰο δανὸ ἀννοὶῦ ἱῃ ΟΥΎ θα Ηθῦσοω ἰῃ 
Ρτγϑιἱβύοσγίο ἐΐσωθα (ΝΌΩ. χὶϊὶ. 22, 28; Φοβθῇ. χὶ. 21, χὶν. 12, 1, 

χν. 13, 14 --«Φυἀ. ἱ. 20), απὰ αἶθο ἴῃ ὕπο ῬὨ]ἐ βύλπθ σου ΡΥ ; 860 
Φοβῆ. χὶ. 22, ψῃοἢ οχρίδίηβ ἢ οχργϑθδίοῃ υϑοὰ ἤοσθ. ΟΥ̓, 
Ῥοσῆαρθ, Ο γοριπαηπὲ οἱ κτοη (χχν. 20) Βῃουϊὰ ὈῸ τοϑδὰ. 

5 Αποῦδῃορ σηδεῖὶς οὗ τρουγηΐῃρ : 8660 χνὶ. θ, ᾿ϑυῦ. χῖν. 1. 
ἐ ΨῬ. ὁ τὺ Ὀθ βυρροδϑὰ ἴο θχρσϑββ ὕμο ΟσῪ οἱ ἰδ ῬὨΣΠ δ ηθ8 

ἔογ σθσου. 
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50}. ΤΉΝ οδῃ 105 Ὀ6 αυϊοῦ, βοοίηρ Ὑδῆνθα ΠαᾺ 

αἴνοῃ 1Ὁ ἃ Ομδῦρο ὃ δραϊηδὺ ΑΒΒΚοίοη, δηα δρδιηβύ 

[86 8βθ8 ΒΏοΓθ, ὑβόῦθ μβαίῃ ἢθ δρροϊηὐθα 10. 

ΧΙΛΙΠ. 10η Μοδῦ. 
ΤΏ ὑοσυϊύοσν οοουρῖοαὰ Ὁ ΜΌΟΔΡ νγῶβ ὑῃ6 οἰοναίθα διὰ 

ΤΊΟΝ ρῥ]αύθδα οἡ ἐδο Εἰ. οὗ [ῃ0 Ὠοδα ὅθβ. Οὐὶρίμαν (ΝΌΣα. 

χχὶ. 26) ὑῃ9 Μοδθιΐθ ὑθσσιοσυ οσύθηαϑα 88 ἕὰσ Ν. δ. Ἠθβῆῃ- 

Ῥοῃ, ἴο ἐδο Ν Εἰ. οὗ [896 Ὠοδβδα ὅὅδϑα (696 ου ᾧ. 2); Ῥαὺῦ [90 

16Υ δ 068, αἴύον Πϑὲν σομαυσδῦ οὗ [9 οουηΐγν Εἰ. οὗ Φογάδῃ, 

οοῃδίἀογοα ἐμὸ ἰοιτίζοσυν Ν. οὗ ἐμ ἀσῆοη (σῇ ϊοἢ ον 

ἄονη ὑπγουσῃ ἃ ἀθορ ροῦῶο ἱπύο (9 Ὠοδὰ θα δὖ δρουῦ 
[89 το α1]9 οὗ 18 Εἰ. β146) ὕο Ὀοίοῃρ ὕο Ἀθαρθϑῃ (Ψοβῇ. χα. 
16ὅ-21), ἀμὰ τοραγαϑα {ῃ9 Ασῆοῃ 88 086 Ν. Ὀογάογ οὗ Μοβϑϑ. 

Βυῦ Βθυρθῃ ἀϊὰ ποὺ υἱυλπχαύθὶν τογηδίη ἴῃ ροββϑββίοῃ οὗ 

{πΠ0 αἰδπύγιοῦ δ] οὐὐοα ἰο 1 ; δηὰ 80 ὮΘΓΘ, 88 'πῃ 1868. χν.--χνὶ., 

ΤΆΘΩΥ οὗ ἐδ οἱδῖθθ δϑεϊχηθαὰ ἴῃ Ψοβῇ. χὶϊἹ, 1δὅ-2] ὑο θυθθῃ 

ΔΙΘ χωθηὐοηθα 88 οοουρὶοα Ὀν ΜοδΡ. 

Το ἀοδοίαἰϊηρ ἵηπυαδίοη, αδοιιξ ἰο δγοαΐξ προ Μοαδ ; 
απ ἰδὲ ἤίρδέ οἱ ἐΐϊδ ρϑριζαϊξίοη." 

ΤῊυΒ βαϊΐῃ Ὑδῆνθῃ οἵ ποϑίβ, ὑπο αοα οὗ [ΒΓ86] : 

5 ο ϑβορί. νυ. ὕυϊα. ΤὨο ΗθΡ. ἰοχὺ (ΌΥ ἔδ᾽βθ δϑβίσα)δύϊοη 
ἴο υ. 6) 88, οαπϑέ ἐΐουι. 

Ὁ ἘῸγ στωοβῦ οὗ ἴΠθ »ίαοθ8 τηϑηὐἱοηθϑα ἰὴ [18 ομδρίθσ, 800 Ν σα. 
Χχχίϊ. 8, 834-38, 93ο8}. χίϊ. 16-1θ, χχὶ. 836-7, διὰ [6816 8 ῥσο- 
ΡὮΏΘΟΥ οὐ Μοδῦ, οἤδρβ. χν.-χνὶ. [Ι͂ῃ συ. ὅ, 290-38, {π0ῖθ δσθ 
ὨΟΙΏΊΘΙΟΙΒ νΘΓ Δ] ΣΟΙ  ἰΒΟΘΏο08. ἔγοπι 188. 1ὅ-16. ΤῺθ ρδδϑϑαρθθ 
οὗ {8 ομαρύθς Ὑῇ ο---ΟὨ Εν οἡ δοοουμὺ οὗ ὑποὶν Ἰδοὶς οὗ ἰῃ- 
ἀορϑηῃάθῃοο---αυθηθῃ (800 Οἡ χῖνὶ. 1) γοραγάθα δ8 ἰαΐοσ ὀχρϑῃ- 

βίοῃβ οὗ ὅἢ9 ΟΥ̓Δ] ΡΓΟΡΉΘΟΥ οὗ Φογθσαϊδῃ αγὸ υὐ. 29--38 ; 40), 
41Ὁ (ἰηὐγοἀμοθα ἔσοσῃ χἰϊχ. 22; αἷδὸο ποὺ ἰῃ ορί.); 43, 44α 
(909 186. χχὶν. 17ὃ--18); 44ὃ (ὅοτ. χὶ. 23, χχιὶϊ. 12); 4ὅ, 46 [8090 
Νυτη. χχὶ. 28, χχῖν. 17, χχὶ. 29 ; ποῦ η ϑϑρ.). Οὐσ ]}] οομβίθσθ 

Π6 οτἰρίπϑ] ΡΓΟΡΏΘΟΥ ἴο ἤδνθ οοῃβίθιθα οὗ υν. 1-3, 6-7, 11-]4, 
16-19, 2ῦ, 28, 38α, 3ὅ, 8388, 396, 44, 47α. 
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ΑἩὮ, ἔοῦ Νϑθο 15 Ὀδϑοδῦβο 1ὖ 18 ΒΡοΙ]6α ; ΚΕ αὐ δὶ πὴ 18 

Ρυὺ ὕο Βῆδηηθ, 1 1Β ἔδκϑῃ : ΜΊΒρδον ἰβ ρυύῦ ἴο ΒΗ 8126 

8Πα ἀἰδιγχαγοα ; 3 {80 στϑῆονῃ οὗ ΜοδῸ 18. ΠΟ ΠΊΟΥΙΘ. 

Ιη Ἠρβῆθοις μον ἤἢδνο αἀονβοα οΥ]] ρδϊπβὺ ΠΟΥ, 

Βαυηρ, “ ΟὈΠΊ6, δηα ἰοὺ ὺὕ8 ουύ ΠΟΙ ΟΕ ἔγτοιαῃ Ὀοὶπρ ἃ 

πϑίϊοη : δἷβο, Ο Μδάχηη, ἃ ὑῃοὰ βῃδαὶϊῦὺ ῬῸ6 Ὀτουρδῦ 

ἰο β.Ιθμοο : 6 βνγοσὰ 5858}48]1] ἔοϊ ον δἵοσ ὑπο. 

3 ΤῊΟ βουπᾶ οἵ ἃ ΟΥΥ ἴγοιῃ Ηογοηδίτη, Βρο ] ηρ δηά 

στοδαῦὺ αἀοβγυούϊοῃ 9 ἍΜ ΟΔΌ ἰβ ἀοβίγογθαί; {δον 

ΙΏΒΚΟ ἃ ΟΥὟἿ ἴο Ὀ6 Ποασὰ υῃΐο Ζοδγ. δ ὅ ΕῸΡ Ὀγ ὑδθ 

δϑοθηύ οὗ 1 ῃ1Ὁ} τ ἢ τγοορίηρ ἀο ὑΠῸΥ 9ὸ Ὁ}; ἴοῦ 

5 Το οἱΐν (Νυχ). χ χὶ!. 3, 838), ηοῦ 9 Ὀούοσ- πον τηουῃ- 
ἰαἰη (Ὠουΐ. χχχῖν. 1). 

ὉΑ ρΐἷαοθ ἠοῦ ϑϑθυσῆθοσο σαϑηὐίοηθα. ΤῺὴΘ νοσὰ τοϑϑῃβ α λίρα 
γείγοαί (188. χχν. 12, ΗΥΥ͂. λίσι [ογὴ); 80 ἰῦ σα ἀου Ή1]ο85 ἢ 
ὭΔΙῺΘ Οὗ ΒΟΠῚΘ ἔογύγθβϑ. 

6. Αἢ διηοίθηῦ δηᾶ ἔδϑπλουβ οἱ οἡ 6 Εἰ. οὗ Φογάδῃ, δρουΐ 
ὑπ γύθθῃ σ᾿1]θ8 Εἰ. οὗ ὑπ ὉΡΡΟΣ ϑῃὰ οὗ ἐπο Ὠϑϑδα 898 : οτἱ απ νυ 
Μοδρὶΐθ (Νυμλ. χχὶ. 26), αἴογσαγαβ ὑπο οδρὶΐδὶ οὗ βίποη, Κίπα 
οὗ πο Αιὔηογιύθθ, δ᾽] οὐνθα ἴο ϑαυρϑηῃ (Φοβῆ. χὶϊ. 17), δὰ ον 

δζαίη ἰη [6 ροββϑϑβίοῃ οὗ ΜοδΌ (οΐ. 188. χν. 4, χνὶ. 8, 9). ἴῃ ἐπ 

ΗΘ. ὑπογθ ἰβ ἃ ὉΪΔῪ ΟἹ 9 ὭΔΙῺΘ ἴῃ ᾿ ἀονθοα.᾽ “ΤΟΥ ᾽ Ὑ11}1 ὈΘ 
[6 ἔοο, σγῇο ταυϑῦ Ὀ9 βυρροβοα ἴο δνο οδρίυγοα ΗρδῆΡρου, δηὰ 
ἴο 9 Ρ]απηΐηρ ὕθθσο ὑΠ9 συΐῃ οὗ ὑΠ9 θη το πδύξοη {΄ ΠῸΣ ᾿Ξ ΜΟΒΘΡ)]. 

ἀ ΝῸ ρο͵ἷδοθ Μδαάχηθῃ ἰβ ϑϑϑυγῆθσο ταϑηςοηϑα : ῥϑγῆδρθ, τ ἢ 
Βορί. βὅνυσυ. ψυϊα., νγὸ βΒῃουϊὰ γϑϑά, ψοϑα, ἑδοιε (1.90θ. ΜοΟΔῸ) δλαΐέ δὲ 
μἐογῖν δγοισἧὲ (0 διεΐϑηιϑα. 

6. ἨΘθΌ. δγεακέμρ (θο υ. δ). Οἵ, οπ ἱν. 68. 
4 ἨρΌ. ὧν δγοκθη. 
ε Αἱ [0 οχύζϑιωο 53.Ε:. οὗ η9 Ὠοαὰ 898 (9900 ΖΟΑΒ ἰῃ 2.8.). 

ΤῊΘ ΟΥἿὟΥὙ οὗ ΜΟΔΡ ἰβ ὑδυβ Ὠϑαγὰ ἔγοτῃ οὔθ ϑηά οὗ ὑπθ ἰδηὰ ἴο 
{ῃ6 οἶμοσ. ὕπο Ζοαν ἰβ ὑπο σϑδάϊης οὗ ὑπο ϑορύ. : {ηθ0 ΗΘΌ. 
ἰοχὺ 88, λὲν {εἶα οπεδ (ὑπὸ αἰ θγθηοθ ἴῃ ὅπ Ηρ. 18 8]|160}0]. 

Β 500 ἴβ8. χν. ὅ. ΤΏ ΗθΡ. εαἵἷνοσς “βὸ ὕὑρ᾽ ιαᾶ8, ΌὈΥ ΘΙΙῸΣ, 
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ἴῃ ὑπο ἀθβοθηῦ ἴο Ηογοηδίτη ὕπο μᾶνθ θᾶσγά" ἃ ΟΥῪ 

οὗ ἀοβίγυοίίοη. 5 ΕἾΘΘ, βᾶανθ γοὺγ ᾿ἷνϑβϑ," δῃηᾶ 65 

{|κὸ ἃ Ἰυηϊρογὰ 1 ὑῃ0 ὑ]]άογπθαθ. 7 ΕῸΣ, Ὀθοϑῦβθ 

ὅπου δΒαδβύ ὑγυβύθα ἴῃ ΠΥ ΟΣ κ8ὸ δηα ἴῃ (ΠΥ ὑγθαβυτοθ, 

ὑμοὰ αἰδο βδ!ῦ Ὀ6 ἔβδκθῃ: δηᾶὰ Οδμθιγοθῃΐ 888] γὸ 

[οσίἢ ᾿ἰηὔο οσιῖϊθ, μἷ8β γϊθϑίβ δηα ᾿18 ὑσίποθθ ὑορϑύμου. 

8. Απα (89 ΒρΟΙΪΘΡ 8181} ὀόσηθ ΡΟ ΘΥΘΙῪ οἰΐγν, δηὰ 

ΠΟ ΟΥ̓ 58}8]} Θθοϑρθ ; ὑμθ νδὶϑθβ 8180 88.811} ρϑυίβῃ, δῃὰ 

{πο 816-66 5}}4}} Ὀ6 ἀοβίσογθα, 88 Ὑδῆνθα δίῃ 

ΒΡΟΚοη. 9 αἷνο νἱηρβ υπΐο ΜΟΔΌ, ἔοῦ 8μ6 σψουἹὰ 

[αἷη ΗὟ ΔΧΑΥ ; δηα ΠΟΙ ΟἸ0168 818}} ὈΘοομΘ ἃ ἀ680]8- 

ἴοη, ψιμουῦ δὴν ὕο αὐγθ}1] ὑμογθῖη. 109 Οὐγθοα ὈΘ 

εὐεορίηρ (θυ θι.),--- 13 (88 ἰῃ 1858.) Ὀϑοοσαΐηρ "3 ν.32--- ΣΟ Ὁ Ϊν 
ὑσγουσῇ ὑπο ἱπῆυθηοθ οὗ ὑπ Ῥὑγϑοθάϊηρ 32. 

5 ὅο βορύ. ΤἸῃὸ Ηοῦ. δάάβ, ἐδ6 αἀὐἰδέγοβδοϑ οὐ; Ὀσῦ πο νογὰ 

8 ῬΓΟΌΘΟΪΙΥ οηἷν ἃ οοττυρέ δοίὶοἱραύοῃ οὗ 9 ζο]Ποτσίηρ σοσαὰ. 
Ὁ ἩδϑΌ. ψοῦν ϑοιιῖδ. 
5 ΗΘ. ἰοέ ἑΐλδηι δ6,---θ του. τοΐογτίηρ ὕο ψοιν δοιιΐδ (8660 0}. 

ἰδδὺ πούθ), ϑαυϊναϊοηὺ ἴο ψοι» δυΐπρ ῬΕΥδΟΉ8. 
ἃ 1.9. (ἔγοτὰ 1:8 ογορρϑὰ δῃὰ βὐιιηῦθα ἀρρϑασβῃοθ) βύσρρϑὰ διὰ 

ἀοϑοϊδῖθ. Οοσωρ. οἱ χν]]. 6. 
91. ἐν υπάογίαἰκίησβ, τϑαδυγοα οὗ ἀθἔθῃοθ, οθο. Βυΐῦ ἐδ9 

ϑορῦ. μδ8 ὑπ ἐν {ἀδίνινοδϑδο8 (υ. 41) ἴον ὙΪῃ Ὧν το ἀμὰ ἱῃ (ὮΥ 
ὑγϑαδυσοθ᾽᾽ ; δηὰ (18 συ Ὀ6 {9 ογίρίηδὶ γϑδάϊης. 

ἔ ΤΏο πδίΐομδὶ ροά οὗ ΜοδΌ : οἷ. Νυχλ. χχὶ. 29, 1 Κίηρβ χὶ. 7. 
Ῥ. Ὁ ἰδ ταοάϑ)]]οὰ οἡ Αὔω. ἱ. 1ὅ. 

Ε ῬΓΟΌΔΌΪΥ, 88 ἐπ Φο8ῇ. χὶϊ!. 19, 27, ὑῃ9 Ὀτοδὰ ἀϑρσγϑϑδβίοῃ ἱηΐο 

ὙὩἹοἢ ὅη6 Φογάδῃ- ν ἸΟῪ ΟΡΘῺΒ 88 ἱῦ ΔΡΡύόϑομϑθβθ ὕπο Ὠοαδὰ δ. 
5 ΤῊΟ Δέολόνγ (ΟΣ “ Ρ]αἰπ-οουπύγν ᾽), 086 τορυαῦ Ὥδγαθ οὗ (ἢυ 

οχίθηὶνο οἱοναίθα ρἱαύθαυ (α. 2600 {ϊ. ἀῦονθ ὕπο Μοάϊῦ. 5368), 
οἱ ὙΜὨΪΟΝ σηοϑῦ οὗ (δ9 Μοβδὶίθ οἱ Ὁ168 ᾽]ὰν : οὗ. Ὁϑαῦ. 1. 10 (ΒΨ .) ; 
ΨοβὮ. χὶϊἹ. 9, 160, 17, 21. 
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Βο δμαὺ ἀοοίῃ Ὑδῆνθ ΒΒ στο πορ!σϑηῦ, δηᾶ 

οὐρα 6 δο ἰδαὺ Κοοροί!ῃς Ῥδοῖκ 18 βϑυγοσγαὰ ἔγοιι 

Ὀ]οοά ! 

Μοαῦ ἤαδ ἰοΥ ἴοησ δοοη, ἰο ἐ επηνοϊοδίοα ἴηι ἠϊ8 ἰαπά ; 

διιξ ποῖιὺυ δὴδ δοοιιγεψ ιυἱΐ δὲ γιαοῖν ἀϊδέιγδοί. 

1: ΜοδΔΌ δῦ ὈΘΘἢ δὺ 6886 ἔγοια [18 γουΐῃ, δῃα δ6 

8 δὖὺ τοβῦ ΡΟῚ 18 ἰθθβ, δῃα μαίῃ ποὺ Ὀθϑῃ οχηρίϊοα 

ἔτομη ψ08861 ὕο νϑββϑὶ, ποὶῦμβοῦ βαΐῃ ἢθ ροῆθ ἰηΐο 

ΟΧΙΪΘ : ὑμουϑίουθ δ18 ὑδϑύθϑ σϑηλδ ποῦ ἰῃ δῖπλ, δηα 

18 βοθηΐδ ἰβ ποὺ οὔδηροα. 13 Τῃογοίοσο, Ὀϑβοϊά, 

ὑηὴ0 ἀδΥβ 8.Θ οοχηίηρ, Βαϊ Ὑδῆνοα, ὑμαὺ 1 σ]}} 

ΒΟ υηΐο Ὠἷπὶ ὑἱ]ὕοσβ, δηα ὑΠ6 Ὺ 888]1} 110 Ηἷτὰ ; δπὰ 

ὉΠΟΥ͂ 81.811 ΘΙΡΟΥ͂ Εῖ8Β νϑββϑϑὶβ, δπα ἀδϑὴ ὑμοὶτγῦ 1818 

ἱῃ ῥίϑοθβ. 18 Αηὰ Μοδὺ 8}}8}} Ὀ6 ρυὺ ο Βῃϑιηθ 

γουρῃο ΟΠΘΙΟΒὮ, 88 ὑπο ἤουβο οὗ [βσϑθὶ γγὰβ ρυῦ 

ἴο Βῆϑιηθ ὑβγουρὰ Βούδοὶ ὑμοὶγ οοηβάθῃοο 14 Ηον 

ΒΔΥ͂ γο, “Ὗο 816 τσ το, 8η6 νϑ]δηῦ ΤΏΘῊ ἴογ 

000 νσ ᾿ Ιὅ ΜοΔΌ [8 ᾿αϊὰ ταϑίθ, δῃὰ {ῃ0 ῦ 81Θ 

5 Εΐχυγοβ ὀχργϑοϑαῖνο οὗ Μοδθ᾽᾿  πδοῃαδὶ ομβαγδοῖογ, δηὰ 1 βρίσιῦ 
οὗ μβουρηῦν ἱμαἀοροηάθμηοοθ (υ. 29). 

υ ΤΟ βορῦ. μ66, “δ. 
5. ΟΣ, 88 ψὸ Βῃου]ὰ βᾳγν, δε ἀἑϑαρροίηϊοα ὃν ; νἱξ. [πγουρσ ὑδθ 

οχρϑοῦθα ἢοὶρ ποὺ Ὀοίῃρ χίνθη. ΤῈῸ Ῥσγϑρ. (1. γοην) ἀθηοῦθθ 
(9 βουσοθ ψΏΘΩΟΘ ὑπο ἀϊδαρροϊηὐτηθηῦ οοσθθθ. ΟἿ. 1ϊ. 860, χὶν 
8; [Ιδ6. ἱ. 29, χχ. ὅ. ΤΏΘ τωϑδηίῃρ ἰ8 ποῦ “ ἦο Ὀ6 Δομαγηϑὰ οὗ 
(ΑΥ., ἘΜ.) ὧδ γψὸ βῃουϊὰ υηἀογβίδη ἃ [Π6 Θχργοβδίοῃ. 

ἀ Οἵ. Ασωοβ ν. ὅ. 
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ὥοῃθ Ὁρ" ἰηΐο ἷδὺ οἰΐ08,5 δῃὰ ὑῃθ ἤονογά οἵ 18 

γουη ΠΘ 816 ζ0ὴ0 ἀἄοσῃ ο ὑπο βἰδυρηΐογ, βαὶ [ἢ 

86 Κίηρ, ψῇοβθ ἤδη 18 Ὑδῆνθῃ οὗ μοβίβ. 15 ΤῺΘ 

οδἰδιηϊῦν οὗ ΜοδῸ 18 ΠΘΔΓ ὕο ΘΟΙΏ6, δηα 8 881) 1 οὕ] οη 

Βαβύθίῃ ἴαϑύ. 

17 ΒΘΙΏΟΔΗ τη, 811] γὸ ὑμδῦ ἃὸ γσουπα δρουῦ ΠἾΠῚ, 

8δηα 411] γο ὑμδὺ ΚΗΟῪ ͵8 ὭΔΙῺΘ ; 

ϑαγ, “Ηον ἰβ {86 βίγοῃηρ βίδῆρ Ὀγόῖθῃ, 

80 Ὀθδυ θα] τοῦϑ ! 

18 (Οτὴθ ἀονῃ ἔσομι (ΠΥ ΩΊΟΓΥ, δηα 810 ἴῃ ὑϊγϑύ, 

Ο ἰμοὺ ἀδυσῃίονί ὑμδαῦ ᾿πῃδοϊοδὺ ὈΊΌοη ;8 

ΕῸΓ 9 ΒΡΟΙΪΟΣ οὗ Μοδὺ 18 οοπῆθ ὑὉΡ δραϊηϑὺ 66, 

ἢθ Βαίῃ ἀοβϑίγουγθα ὑδν [ογύγθϑβοϑ. 

19 δίαηα Ὦν ὑμ0 αν, 8δη6 ψδίοῃ," 

Ο ἱπῃδοϊίγθθα οὗ ΑΥΓΟΘῚ ; 

5. ἨΘθΌ. οἤδ ἐδ ροῆε {. 

Ὁ ὅο βορῦ. Το ΗΘΡ. ἰοχὺ Ὧδ8, δεν. 
95 ΤῊο ΗθΌ. 8 ρϑουϊίαν. ΒἘοδά, ρϑγῆδρβ, ομῃδηρίηρς β ἢν ὅσο 

πογάθ, ΤῊθ δροῖϊονρ οἱ Μοαδ ἴυ. 18) ἐδ οοηνα τ αἀραΐηϑὲ ἴηι. 
ἅ ἨΘΡ. ἐδε οδοῖοα: οἵ. Εχ. χν. 4 Η60. 
9 Ἐΐρυγοβ οὗ δὐγθησίῃ δηὰ δυηογίῦν. 
1 Ἑΐᾳ. ἴος ὉΠ9 ρΡορυϊδίίοη : οὗ. χὶν!. 16. 50 “:ΩΠΔΟΙἔγϑαδ 

ἷῃ τ. 19 (οἷ. χχὶ. 18). 
ε ὉΣΡοη ἰὼν οὐ ὕνο Ἀ11}16 (ἤθηοθ “ οοῦθ ἀονῃ ᾽), 13 τ ]696 ΕἸ. 

οὗ ποθ Ὠοϑβα ϑβ, δῃὰ 4 χηοβ Ν. οὗ ἐὴ9 ΑΥὥΟΩ; : 8660 νίϑοννγβ ἱῃ 

ΓΛΌΌοϑΥ δηθὰ ἩΗοοσκίηβ, Τε ϑονάαη Ῥαΐίϊδον απὰ Ῥοείγα (1906), Ἰ. 
2890, 2932. Τὸ νγὰβ ἤθσγθ ἰμαῦ ὑπο ἔδπιουβ ὁ Μοδθιίθ βίουῃθ᾽ ν88 
ἔουηπὰ ἰῃ 1868. 

ΒΟΥ, 1 διὰ. 1. 13. 
14 τηῖοβ 5Ξ8Ε). οὗ Ὠίθοι (Ὀαῦ 1600 ἴοου Ὀοϊον Ὁ : 8660 α. Α. 

ΒταΣ 8 ἰΓρθ τδρ οὗ Ῥα]οϑίηθ)), ἡ᾿υδῦ οὐ ὕπο Ν. ϑάρο οὗ ὑπ ἀθορ 
σἤδϑηα ὑπγοῦρσῃ το π0 ΔΓΠΟΩ ἤονβ. 
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ΑΒΙκ ἷπὶ ὑμαὺ βθοίῃ, δηὰ μοῦ ὑμαὺ ϑϑοδροίῃ ; 

ΒΑΥ,  ΥγὙπαὺ μαίμ Ὀθϑῃ ἄοτο ἢ ̓᾽ 

Μοαῦ 6 υὐἱδογίψ ογιιδῆοα απα οὶ ρίοδ8 ; ἰδ οηγ 
σοι 8 αὐ ἰδὲ ἵπυσίοῦ᾽ 8 [6οὲ. 

80 ΜΟΔΌ ἰβΒ ρυὺ ἰο Βῆϑιηηθ; ἴογ ἰὺ ἰ8 αἰϊδιηδγυοϑά : 

ΠΟῪΪ δῃηάᾶ ογἵὺ ; {611} γο 10 ὈὉγ 86 Ατποῃ, ὑμβαῦ ΜοδΡ 

15. Ἰ614 νναϑίθ. 31: Απα ᾿ἰυσἀρομιθηῦ 18. ΟΟΙΏΘ ὉΡΟῚ [ἢ0 

{8.0]6-ἰδηᾶ : ὕροὴ Ηοΐοη, δηα ὕροη δ Ζϑῃ, δηὰ 

ὍΡΟΣ Μορμδδαίῃ, 33 δ ηαὰ ὕροὴ Ὀΐϊθοη, δηα ὑροῦ 

Νόῦο, δηὰ ὑὕροὴ Βοίμ- αἰ] μαῖτη, 38 Πα ὑροῦ 

Κιτίαὐμαΐτη, δηα Ὁροὴ Βοίμ- σα, δἀπα ρου Βοίδ- 

ΙΏΘΟΙ, 3. 8η6 ὕροη Κογγγοίῃ, 8η6 ὉΡΟῚ ΒοΟΖΙΔΝ," 

8δηα ὕροη 841] (δ οἱζἰθ8 οὗ {86 ἰαηα οὗ Μοδῦ, δι οὕ 

ΠΟΆΓ. 326 7ΤΏ6 ΠοΙὴν οὗ ΜοΟΔΌ [ἰΒ βότχῃ ΟΗ͂, 8ηα ἢΐΒ 

ΔΙῚ ἰβ ὈΓΌΚΟΙ, Βαϊ} Ὑδῆνοῃ. 35 δ κὸ γὸ ΐπη 

ἀγΌΏΚΟη, [ῸΣ 6 δαύῃ τϑρη]ῆρα Ἠΐπ8618 δραϊηδῦ 

ΔΉΜΩΙ ; δηᾶ ἰοῦ ΜοδΌ Βρ| 48} ἰπΐο 18 νοχηϊύ,} δηὰ 

Ἰοὺ Ηἷπὶ αἰβο Ὀὸ ἴῃ ἀθγβίοῃ. 270. νγὰϑ [8γ86] πού ἃ 

5 ῬΥΟΌΘΡΟΪΥ {89 ᾿ Βοζοσ ᾽ οὗ Ὀουῦ. ἱν. 43, Φο8ῆ. χχ. 8, χχί. 86: 
ἐΐθ βἰΐο ἱβ υποοσίδίη. (Νοῦ ὑῃ9 ὁ Βοζγδῆ ᾿ οὗ χ]ὶχ. 13, [88. ᾿χὶϊὶ. 
1, ψ Ὡϊοἢ 88 ἰῃ Εἀοτλ.) 
θἊΑ ἤρσυτγο ἴογ Ῥοιοαῦ : οἷ. ῬΒ. Ιχχν. 10; 1,812. ἱΐ. 8, 17. 

9 1.9. Ἰοῦ ἰπι 9 Ῥον]άογθα ΌΥ ὑθιτὸσ δπὰ ἀθθραίγσ. ΕὉΣ (ἢ ΐ8 
Βα. 8089 οὗ "ἀγυπίςθηηθθθ,, οὗ. η6 ποίθ οῃ χχν. 1ὅ. 

ΔΑ ἔυγίμον ὑσγαὶδ ἰῃ Μοδθ᾽ Β ἢΠ6] ρ᾽ϑαθῆθθθ : οἵ. χχν. 27. Ῥϑγ- 
Βδρθ, οσονοσ, τὸ Βῃου]ὰ στοδα (δἵξος βορί.), απ Μοαῦ λα 

οἷἰαρρεάὰ ὃ λαμαδ (νὶζ. ἴῃ ἀοσίδίοῃ : [1}ὼΔγὰ. ἱἰὶ. 16). Τὴθ νοῦ 
Τοπάογϑα “ βρίδβῃ ᾿ Ποῦ ΠΘΓΘ 6186 Τυθ8ῃ8 οἱΐπον ἐπί8 οὐ (ΑΥ͂., ΗΕ...) 
“ΜΆ ]ονν,᾿ Ὀυὺ δηλ 6, οἷα». 
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ἀογίβίοη υὔο ὕπο ὃ Οὗ γχαϑ ἢ6 ἔουπα διμοηρ ὑμῖν θ, 

ὑμδὺ 88 οἵΐϑῃ 88 ὕμου βραϊοϑὺ οὗ ἢϊπ|, ὕμβου αϊαδύ νψὰρ 

ὑῃθ0 ποδὰ 5 38571Τ,ρρᾶνὸ (8 οἱζίθϑ, δηα αὐὐγθὶ}] 'π {ἢθ 

ΟΥᾶΒ, Ὁ γὸ ἱῃῃδοιδηΐβ οὗ Μοδρ, δῃᾶὰ Ὀθ 1 [ἢ 

ἄονο ὑμαῦ πῃηδκούῃ ΠΟΥ ποϑὺ ἰπ ὑῃθ β16468 οὗ ῃ6 ΠοὶΘ Ἐ 

του." 

Τὴε ργίάο οἱ Μοαῦ ἐδ διυηιδίο ; ἤδν υἱποναγαάδ απ 
τὐλΘΡΥ68868 αΥὸ τιιϊηοά ; απά ἰἦε ιυλοῖε ἰαπα 18 

σίυδη, οὐοΥ ἴο πιοιγηῖησ. 

39 γοο ἤανθ Ὠθδαγα οὗ [δθ ῥγίαθ οἵ Μοβδῦ, ἢθ 18 σοὺ 

Ῥτουα : 818 ἸοξποΉ8, 8ηα Ὠἷβ ὑγίάθ, 8ηα 8 δῖτο- 

ΆΠΟΥ, δηὰ {0 Βδυρῃ ποθ οὗ [18 Ὠθασύ. 807 

Κπον,᾽ βαι ἢ Ὑδην αι, " ἷβ στα ; δηα ἢἷβΒ. Ὀοδβῦϊηρβ 

8[Ὸ Ὁπύτγυ ἢ : ἃ ΠΠ6Ὺ ἀο υπίγυΐῃ.᾽ 81: ὙΠοΓοΐοτθ 11 

ον] ἕο Μοδῦ, δη4 1 ν}}} οὔὺ ουὖῦ ἴογ 8411 ΜοδΌ :9 ἔοσ 

5. 1.90. τγ88 [6.890] 1ἐϊκθ ἃ ἀϑύθοθα ὑπιϑέ, ἔοσ ὑπθ9 ἴο ψὰρ ἐν πμοδὰ 
(Ρβ. ᾿Ιχὶν. 8: [11ὖ. δδακο ἐδνδεῖ) αὖ Ὠΐτα πῃ σοοκοῦν ἢ 

Ὁ ΑἸ]υάΐπρσ ο ὑπ ἐπβοοθϑδὶ Ὁ]6 οσϑνίοθα δῃηὰ ἤβϑυγοθ, μἰὶρῃ ὑρ 
19 τοοῖκν εἱάθθ οὗ ὑπο 4698198 διὰ ρογχοβ οὗ Ῥαϊοα ίπο--- ποϊυάὶηρ 
ἴῃ Ραγίϊουϊαγ, 06 ρογρὸ οὗ ὅθ Ατγηῃοη---ἰη τ ΏΟὮ ΠΟ ΤΘΓΔΌΪΘ 
ἄονοθ 8 ΚΘ ὑποὲὶρ Ὡϑϑίβ. 3.909 Τγίθύγαιω, Ναὶ. Ηΐνδὶ. οἱ ἐλ Βέδῖο, 

ῬΡ. 21δ; δπά οὗ. Οδηΐ. ἱἱ. 14. 
9. 90 1βὰ. χνὶ. 6.ὡἩ Τὴ ζο] ον ηα ῬΑΡΑΟΤΔΡ ἰΒ ἰδσχοὶν 8 

Τηοθδίο, οοηθύγιιοιθα οὗ τϑιρϊηϊβοθηοϑβ οὗ 188. χν.--χνὶ. 

ἀ Ἡϑηδογθὰ ὈΥ ΤΘΩΥ ΤαΟαοΓΏΒ, ὑμουρ αὐθϑίλομδοϊν, ασπὰ ἐδα 
ωὠπένιΐ ο δὲϑ δοαδέδηρθ. ΤΉΘΒδθστθ ΗθΡ. 15 ἔουηά ἰῃ 188. χνὶ. 6. 

5 Ψαγίϑα ἔγοτῃ 1868. χνὶ. 7α (τ ἤθγθ ὁ ΜΟΔΡ ᾿ 18 ὕῆθ δυθ)]θοὺ οὗ 
9 νογὈ 8). 
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{86 τηϑη5 οὗ ΚΕ  Γ- το ψ1|]} 1Ρ τηοϑδη.9 83 0} ΠΟΘ 

δὴ ὑπ τοορίηρὰ οἵ ΨἈ260 5 Ὑ|}} 7 γγϑθρ ἴογ ὕδοο, Ὁ 

νἱὴθ οὗ Ξ5ΞΙΡΏΔῃ : ΦΠΥ ὈΥΒΏΟΝΘΒ Ῥϑββοα ΟΥ̓ΟΥ [ἢ 

Β08,5 μὸν τϑδοῃϑθα ονϑῇ πηΐο ἴ 9826 ; Ὁροὴ ὑδν 

ΒΌΤΩΤΙΘΙ ἔγυϊϊβ δηὰ Ὁροὴ (ἢγ νἱηίδρο 0 ΒρΡΟΪΪΟΓ 

18 ἔ8 16.868 383 Αηαᾶδ ρ] Δ Π688 δηα ἸΟΥ͂ ΔΘ ἐδίϑῃ ανναν 

5. Ψαγίοα ἔγομη 188. χνὶ. 70 Ὁ ὑπ οἤϑδηρθ οὗ “ γαϊβί ἢ -οθ Κο8 ᾿ 
(Ὅν) ἰηῦο "τηϑη ᾿ (3,222). ΙΚἰγ-ἤογεδ, ὑπ9 ἰν-δαγέδοιδ, οὗ 188. 
χνὶ. 7, 2 ἹΚΙΏρΒ 11}. 2δ, νγῶϑ Ργο Δ ΌΪν ἘΚογαῖ, 18 τα θα 85. οὗ ὑῃ9 

Αγῆοῃ, δηα 8 σὰ ]ο8 Ε'. οὗ (9 Ὠϑδα 8686, 6 βὐγοηρῖν ἔονϊθοά 
Ρΐδοϑ, βἰυδὐϑθαὰ Οἢ ἃ ὙΘΥΥ βύθϑρ σοοῖεν Ὦ1]}, βυττουηαοα ὃν ἀθθρ 
ΤΑΝ ΏΘ8. 

Ὁ ΤῸ ΗδΡ. ἢ89, υυἱδξ οπδ6, Ὀυὺ (9 οομίοχὺ τϑαυΐγοθ ὑῃθ Βσϑῦ 
ῬΘΓΒΟῚ (006 ᾿οίίοῦ αἰ ογθηι). 
“1 ἃ Ἰονν, ρ]αϊθλνο ΟΥΎ, γοϑοσ  ἱηρ ὕπο ἢοΐθ οὗ ἴΠ0 ἄονθ : 

οἵ. ἐῆο βαὴθ ΗϑΌ. νοχὰ ἰὼ 188. χχχν ὶ. 14, 1ἶχ. 11 (τῆθγθ " τοουσῃ ἢ 
ἱη ΑΥ̓͂., ΕΥ͂.., 829 ἴὼ ἐῃθ ργϑϑϑηῦ ραβϑβδαρο, 969 ηοῦ τωϑϑῃ ἴο ργίευδ 
ΟΥ δούζοισ, Ὀαὺ ἰΒ Θαυϊναϊοηῦ ἴο “ τηοδῃ ᾽). 

ἃ Ἡοδδα ΡῥΓΟΌΔΌΪΙΥ, 88 188. χνὶ. θα, Ἡ ἐλ ἐδε εορίηρ ; ἰ.6. 85 ὍΣ Υ 

ὝΤΘΘΙΩΘ (νἱξ. ΟΥΘΡ 1168 τυϊηθα νον γα 8), 80 Ὑ}}} 1. 
9 1.6. ὑπ9 Ὠοοᾶ θα (θο ἴβ8α. χνὶ. 84). ἰ γωδῆ, τηϑηςοηϑα 

αἰθο Νυμπι. χχχὶϊ. 8 (ϑὅδθδπη), 38, Φοβῇ. χὶϊἱἹ. 19,---οοοτάϊης ἴο 
ΦὌογοσηθ ὕϑὰρ ΗἩδϑῆροῃ, δηαᾶ 80 βοσμαρβθ ἴπθ9 τηοάθγῃ ϑὥηα, 2ὲ 
τηῖου ΥΝΥΓ. οὗ ΗοθἤΏΡοη,---ταυϑῦ ἤανο Ὀθθη ἔβπλουβ ἔογῦ ἰΐ8 ν πο 8 
(εἴ. 196. χνὶ. 8, 9), δηα {18 νοῦϑθ τηυϑὺ ἀθϑοῦὶ θθ {Π6 δύϑθϑα οΥῸΣ 

ὙὩΙΟὮ ἐπ νίηοθ ἀογίνοα ἔγοτη 3: δ οχύθησοα : που ναγαὰθ 
ἴο “4267 (δοοοζαϊηρ ἴο Εὐυθοθίυβ, 1δ το Ν. οὗ ἨἩθ ἢ θΟὩ), τυϑϑῖ- 

ὍΔΓΩΒ, ονοῦ 09 Ὠοδὰ θα : [δαΐϊδῇἢ (χνΐὶ. 8) δα δ ϑαϑύνγαγαβ αἷϑο 
ἰονσχαγὰβ η6 τ] θγιιθθθ. 

ἔ βο δορί. δπὰ 188. χνὶ. 86: ἱπ {ΠπΠ0 Ηδθ6Ό. (΄ [19 8998 οὗ Φαξον ᾽) 
Ὧ“8608.᾿᾽ δ68 πο ἀουδύ Ὀθθη δοοϊἀθηία!ν γορϑαύθα ἔγοσῃ (9 ργο- 
νίουβ οἴδυθθ. 

6 Ψασίοα ἔγοτῃ 188. χνὶϊ. 9. (Ἴ Υ̓ 2 “τὮν νἱηίαρο᾽ ἔον ΤῊ Υ͂Ρ “ἐγ 
παγνοθῦ᾽ ; δηᾶὰ ὙΠ “06 θροῖ ον ̓ ον ὙΠ πο δῃουΐῦ ᾽). 

δ ΤῊ 8 νόῦϑο 16 ναγὶϑα ἔγομ 188. χνἹ], 10, 
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ἴσοιῃ {86 ἔγυϊῃ! Ε6]1α, δῃηα ἴσοι ὑμοθ ἰδαπα οὗ Μοδῦ : 

85η4 1 ἢᾶνο οδυθθα ψ 116 ὕο 06886 ἔτοιαῃ ὑῃθ6 ψἱηθνδίϑ : 

ὭΟΠΘ 88}8}1] ἰγοδα (080 ζγϑρθ8) χιῦμ βῃουΐίηρ :5 ὑδθ 

Βῃουΐίηρ 884}1 Ὀ6 ἢο βῃουΐϊίηρ."» 584 τοι [07 Βϑοδβθ 

οὔ] [9 οΥγῪ οὗ Ἠβῆδοῃ ονϑη υπῃΐο ΕΠ]Θα]θἢ,. ονθῃ υπΐο 

ὅδῃδ2 ἢᾶνθ ὑμον αὐὐογοα ὑΠ 6] γψοΐοθ, ἔτομη Ζοδὺ θυθῃ 

υηΐο Ηογοηδίτη δηα ὑῃθ ὑμιτὰ ΕἸρ]αύμο: ἔοῦ ὑμ6 

νγαΐοιβ οὗ ΝΊΠΩΣΙΙΣ δ]80ὼὸ 888}} Ῥϑοοῖηθ ἀοβοϊδίο. 

86 ΑΠΠ 1 ψ}}} οδιβθὸ ὕο οϑϑϑθ ἔγοιῃ ΜοδΌ, βαιύ Ὑδῆνθῃ, 

Ηἴτὰ ὑμαὺ οὔογοί ἰπ8 89 Βϊρἢ ρδοθ, δα ἢϊπὰὶ ὑμδῦ 

5. ΗἨδΡ. λδάδά, ὑπο ἰογουβ βῃουΐ, οΥΣ Ὠυζζϑῇ, οὗ ὑπ9 νἱπύαροσθ᾽ 

88 ὑπΠ0ν ὑγτοὰ (9 ͵υϊοθ ουοὖ οὗ [0 σζῖαροθ ἱπ [6 Ὑ ΪΏΘΡΓΘΒΒΘΒ : 
οἷ. οῃ χχν. 80. 

1,6. ὑῃ9 σΖϑῃ οὗ [6 ρταρο- ὑγσϑϑάϑσβ ν71}} "6 πο ἔσθ υσζϑῇ : 
ἰδ 11] Ὀϑοοῦλθ ὑῃθ υζΖδῇ οὗ ὕπο αὐΐδοκίηρ ἔοθ (χχν. 80, 1:. 14, 
188. χνὶ. 9---ἰῃ 411 ΓΠ6 βαιὴθ τνογὰ ἡξδαδα). 

95 ΤΏΘθΘ ψΟΣῸΒ, ἔδικθῃ ἱῃ οοπ)υποίλοι τὶ τ δῦ ἕο] ]ονσα, γἱθ]ἃ 
ὯΟ ἐπ ο  ἐῖ 016 ΘΘΏΒΘ : ΒΟΙΏΘ νοΓὉ 18 ἀϑαἱἀογαῦθα (88 ἰπ [Π6 οτἱρχῖπ 8] 
188. χν. 4, “ ΗθβΡοΟΣ ογέοίδ οὐ, δῃα ἘΠ68]6}.ἢ Βθϑδα ῬοΌΠΔΡΒ, 

δ ΐπς οὯ6 ᾿ούύος (Οἱ ΘΘο Ὀγθο), Ποιυ ογἕεδὲ ἰῆοι,, Ο Ηεδῆδοπ απὰ 

(θ6ο ϑ8ορί.) ἰεαϊοῦ 1 ἘΠ]ΘΑΙΘἢ, ον ο- 411, τγαθ 2 τηΐϊθοα ΝΕ. οὗ 
ἨδΒΏΡοη. 

ἃ 3. βϑορῦ. Το ΗθΌ. ὑοχύ οὔλιίβ απ. Οἱ. 188. χν. ὅ. 
5 Ηδῖθ αδἷθὸ ὑπὸ ἰοχὺ βϑϑίὴβ ἰο 9 ἀοέϑοϊξϊνθιυ Ῥϑσῆδρα βοϊὼθ 

Βυοἢ τΟΣβ 88 Μοαῦδ οαἰϊοίςΒ οὐ Βῃουϊὰ δ ἱπβογίϑα δἷοοσ “19 
τηἰτὰ Ερ] αὐ .᾽ 

{ ἨΘΡ. ἀοϑοϊαξέομιδ (βΒο 188. χν. θ). ὙΠῸ τηϑαηΐηρ ἷἰ8, ἔθου τν]}] 
Ρ9 ἀγίϑα ὑρ, ὑΠ θὲ ΒουΓΟΘΘ Ὀοίηρ βὐορρϑα Ὀν [9 ϑῆϑσων (οἴ. 2 Κίηρβ 
ΔἸ. 2δ). 

ες ὅο Ὑἱ] ἢ (ῃ9 οθηρθ οὗ 6 ροϊηὺ (110. ἐν6 οϑεγοῦ οἱ). ΟΥ̓ τϑηᾶοσγ, 
δέπι ἰδλαὲ δγίπροιδ, ἡ (νἱ2. 6 ὑγοοθββίοῃ οὗ ὑγογβῃἑ ρρ978) ἐοϑ. ΟΥ 
τοϑδα, υὶῦῃ ϑορῦ., λέηι ἐδλαὲ σοοδ ὦ ἰ0 (ὁπ6 Ἰούίοσ οτοΣ θα). (ΤῊΘ 
ἨΘΡ. ἰοχύ, δ8 ροϊηθά, οδηποῦ ὈῸ σϑηδογοά, " ὲπη ἐμαὶ οἴογοίῃ 
".} ΕΣ π9 “Βῖρῃ! ρῥΐδοθ, οἷ. [88. χν. 2, χνὶ, 12,3 
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Ὀυγηοίῃ ἰπόοθηβο ἴο ὨἷβΒ ροα. 85 ΤἬΘΓΟΓΟΙΘ τηΐηθ Ὠρϑαγὺ 

Βουπαθίῃ ἔογῦ ΜοΔὺ [κ ῥἱροθ, δῃαὰ τηΐπθ μιϑαγύ 

Βουηαοίῃ [16 ὈΓΡΘΒ ἴον ὑ86 τηϑη οὗ Κὶγ- ϑγοβδ : ὑῃθγθ- 

ἴογϑ ὅθ δυπάδῃοο ὑμαύὺ ἢθ δύῃ ρούθῃν 8 ρου βηϑά. 

87 ἘῸΓ ΘΥΘΓΥ ΠΟΔΑ 18 414, δα ΘΟ σῪ Ὀοδγὰ οἸἱρροᾶ : 

ὌΡΟΠ 81} Βδηαβ 8.6 ζβϑβῆθθ, 8Π ἃ ἉΡΟῺ 8115 ἸοΟἱ ΒΒ 18 

Βδοκοϊοίῃ. ὁ 88 ρου 411 ὑπὸ δπουδοίορβ οὗ Μοδρ 

8δηα ἴῃ ὅΠθ Ὀγοδα Ῥ]δοθβ ὑβογσϑοῦ ΘΥΘΓῪ ΟΠ6 ἰΒ8 νγ8ὶ]- 

ἱπρ  0Υ 1 αν Ῥγοόκϑθὴ ΜοδΌ [1 ἃ. νϑβθ9ὶ τυ τ ἢ 

ΪΒ ὯῸ Ρ]Θαβῦγο, βαϊΐῃ Ὑδῆνθη. ὅ9 ον ἰΒ ἰὉ αϊ8- 

ΙἸδγοα! (ον) ἀο ὑμον πον]! μον δαΐῃ!Ββ. Μοδὺ 

[ὈΣηΘα ὑπο Ῥδὸκ υιῦῃ βῆδιηθ! ὑπ 888}} ΜοδΌ Ρο- 

ΟΟΙΏΘ ἃ Οογίβίοη δηα ἃ αἰβιμδυίηρ ὕο 411 ὑμδὺ 8ΓΘ 

τουπα δρουῦύ Ὠΐμη. 

ΤΆΣ βπαϊ ἄροπι οἱ Μοαῦ. 

40 ἨῸΓ δ Β6 10} ὙδῆστΘἢ : ΒΘἢΟ]α οπθ {|κ υπΐο 

8 οδρίοί 588}4}} βοορ, δῃὰ βρτοδᾶ ουὖὔ δἷβ8 τ ὶηρβδ 

δραϊμδὺ Μοῦ. 4: ΚΚου γγοίβε 18 ἔδκοη, δῃηὰ {ἢ 

8 Ψαγίοα ἔγοσηῃ [88. χνὶ. 1]. Ὁ ἘΤΟΙΩ 188. χν. 7α. 
5 Τηροτύ αἷ σι ϑορῦ. Ψυϊς. 
ἃ ΜατΐΒ οὗ τουζηΐης : οὗ. οὐ χνὶ. 6, χ͵νὶ. ὅδ. 
9 ΊῊ υὐ. 87, 385, οοτηρ. 188. χν. 20, 3. 
ὁ ῬΙΟΡΘΙ͂Υ, α σγίβοπ-υμδγο. Οἷ. οἡ ἱν. 138. Ησζθ ἃ ὅρυζο 

οὗ (09 ἔοο, Νουα μβδάηθ:ζασ. 
ες Αἡ ἱτηρογίδηῦ οἱΐγν οὗ ΜοΔΌ, τηϑηἰοηθά αἶθο ἱῃ Ασα. ἱΐ. 2, δῃὰ 

Όν Μοβῆβ ἱπ Ηἷθ Τηβοσιρίϊου ((Ππ0 ὁ Μοδθὶΐο βίοῃο ᾽), 1. 13, υτθσθ 
Ὧθ Βαυ8 ὑμδὺ 6 “ ἀγερροᾶὰ Ὀοέογθ ΟἸΘσΩΟϑἢ ἰῃ Ἐζογί υγοῦ ᾽ (Ρτθ- 
ΒΌΓΩΔΌΪΝ ἰὼ 8 βϑῃούσδυν ὕΠ6Γ76) δὴ δἰ δ σ- ϑαγ ἢ το δ Βδὰ 

10 
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ἔαβύμθβθοϑθ 8ΓΘ 861ΖΘα, δηα ὑπ προασγύὺ οὗ ὑῃθ τϊσηΐν 

ΙΏΘη οὗ Μοδὺ [ἴῃ ὑμαῦὺ ἀαγ 8181} Ὀ6 88 ὑπὸ μοαγὺ οἵ 

ἃ ΜΟΙΏΔΗ ἰῃ ΟΡ ῥϑῆρβ. 4 Απα Μοδρ β88811] Ὀ6 

ἀοβίσογθα ἔγοτη Ῥοὶῃσ ἃ ῥϑόρίθ, Ὀϑοϑῦθο μ6 δδαίῃ 

ΤΩΡ ΠΘα ἰτηβοὶ δ ἀραϊμθὺ Ὑδῆνθῃ. 4 Εθδσ," δηὰ 

086 ρἱύ, αῃα {ῃ6 ὑγχδᾶρ, ἃθ ὍΡοη ὕμοο, Ο ἱῃμδθίϊδηύ οὗ 

Μοδρ, βαϊνῃ Ὑδῆνοῃ. 446 ὑπαὺ βοούμ ἔγσοιῃ 9 

ἔϑδυ 88}}8}} 81} ἰπύο ὑμθ ρὶδ ; δηά δ ὑμδῦ χούου ἢ ἀρ 

ουὖῦ οὗ ὑδο ῥἱὺ 888}} θ6 ἰδΚθῃ ἱπ ὑ8θ ὑγὰρ : ἴογ 1 ψ}} 

Ὀυΐηρ ὍΡΟΙ ΠΘΓΡ, θϑϑθῃ Ὁροη Μοδρ, ὑῃ6 γϑδγ οἵ ὑμοὶγ 

νἱβιἰδύϊοη," βαιύῃ Ὑδῆνθῃ. “ὁ ΤΠΟΟΥ {6 βῆδαον 

οὗ Ἠοδβῆροη μου ὑμδὺ Ηρα βίδηα τι ουῦ β γθηρίῃ : 

ἔοτἃ ἃ ΗγΘ 18 ροῃθ ἔοσίῃ ουὖ οὗ ἩΘΒΘΒΡοΙ,, δῃὰ 8 Ηδιιθ 

ἔσγοιη ὅμο μουβο οὗ ϑ:ποῃ ; δῃὰ 10 μαίῃ: ἀοϑνουτοά 

080 ὑϑιλρ]οβ οὗ ΜοδΔθ᾿Β μθ8(, δηά {86 οσονῃ οὗ ὑῃθ 

οδρίυγοα ἔσοσω ὑδο τσϑθῃ οὗ Οαδὰ ἱπ Αὐδγοίῃ (ΝΌτΩ. χχχὶϊ. 8, 84). 
16 εἰΐθ ἰ8 υποοσγίδίῃ. 

5. 0} υυ. 43, 44α, οοταρ. 188. χχῖν. 17, 18 : ΟἿΘ Ὧδ88 ον θην 

Ὀόθῃ δἀδρίθα ἔγοτα 89 οὔῇϑσ. 
Ὁ Οἵ, οἱ. χὶ. 23, χχὶϊΐ. 12. 
5 Τῃ ναΐη 60 [Πο ἔυρίϊνο ΜοδΟἑῦθ8 βοοῖὶς ρχοὐθοὐίοῃ ἰῃ ΗοθΏΡοα ; 

ἔον ΗἩοΒΏΡοΟΣ 18 ὑδο βἰδγπρ- οὶ οὗ {}6 οομῆΠσλρταίου το ἱδ 
ἴο ἀοαίγου ΜοΟΒΌ (οἷ. υ. 2). 

ἁ νυ. 4δὺ, 46, ἀγο Ὀαϑοὰ, τί δ᾿ σὺ νατγδύζομδ, ρου Νυτση. χχὶ. 

ῶ8α, ὃ, χχὶν. 1764, [, χχὶ. 29α, ὃ, ο, ἀ. (1 9 ΗδθΌ. “(Π9 ογονγῃ 
οὗ {η9 μοδὰ οὔ᾽ [ἽΡ] αἰ δἔοσβ οχύσϑγωθιυ 110{16 ἔσοση “Ὀσϑαὶ ἄόνσει 

ΓΡ]) 
9 Κο, οὔδηρίηρ ΟἿΘ ᾿ούΐορ (Δ ἴον 1,32), “ ἤουδθθ οὗ 5 πο" 

Ὀοίηρ 6 ροθύϊοδὶ ἀθαϊρτιδύϊζουῃ οὗ Ἡθβῆροι, ϑ':Ποπ 5 οἱὰ οδρίξαὶ 
(υτα. χχὶ. 26, Ὀϑυῦ. ἱ3. 26, αἰ.).. ΤῊὴθ ΗθΌ. ὑθχὺ 88 ἡγονὴ ἐδ 
φασί, θῇ νἱ᾽ο]θ Ὧο δβαὐϊαίδούοσυ βϑϑῆϑθο. Νυση. χχὶ. 28 Ὧ88 
“ἤσγοσω {80 οἷν (ΠἽΡΏ) οἵ Βποη.᾽ 
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Ποϑδα οὗ ὑμθ βοῃβ οὗ ὑυμαυ]ύ." 46 γ7οο υῃΐο ἔδοο, Ο 

ΜοδΌ ! ὑδθ Ρϑορὶϑθ οἵ ΟΠ οθἢ 18 ὉΠ6]00}6 : ἔογῦ ὑἢγ 

ΒΟΠΒ 816 ἰδϑῃ ΔΎΑΥ οδρίύϊνο, )ηα ὑῃγ ἀδυρσμύογβ ᾿ηὔο 

οδρύϊνιν. 47 Ὑοὺν ψΠ1] 1 (στ ὑμ6 οἀράϊνιν οὗ 

ΜοδΌ ἴῃ {ῃ6 Ἰαὐύοῦ ἀδΥβ, βαὶὺ ὙΔΕΜΘΏὮ. 

ΤῊυΒ ἴδ 16. ὑο ᾿υἀροιαθηῦ ἀροη Μοδῦ." 

ΧΙΙ͂Χ. 10 δο6 οὨ]]άγθη οὗ Διηπιοη. 

Τὴο Αημηοηίεδ αγὸ ἰδγοαίεπο ιοἰδἦ, γεϊγιδιιίοη, [ΟΥ̓ 
ἑαξίηρ ἰο ἐδοηιδεῖυεδ ἐδ ἐεγγίίοτῳ οἱ Οαά.ἃ 

ΤῊυΒ Βαϊ Ὑδῆνθηῃ : Ηδύῃ [βγϑ80] ἢ0 Βοῃ8 ἢ μαίῃ 

Ἦθ ὯΟῸ ΠΟΙ ὃ Ὧν ἤθη ἀούμ ΜΙοοΙη ἱπμογὶὺ δα, 

8Πα ἢΐΒ ΡΘΟΡ]Θ αγ6}] ἰῃ {16 οἰὐΐθ8 ὑμοσγθοῖῦ 34 3. ΤΈΏσο- 

5. ΟΣ, οὐ ἐδ (Ὀδε 16-  έπ (εξ. ὑπ0 βδιὴθ πνογὰ ἰῃ χχν. 83] ; Ησοα, 
χ. 14; Ατὰ. ἱἰΐ. 2), ἰ.9θ. ΜοδΡ Β πηδγίΐαὶ τγδγτίοσε. 

Ὁ ΤΏΘ ΡΓΟΡΒΘΟΥ ϑηᾶδ τὶ 8 Ργοιηΐθο οὗ υἱυἱγτηδύθ σοϑίοσγαίου : 
οὗ. χ͵νὶ. 26), χΙχ. 6, 30; αἶθο χὶϊ. 16. 

5.Α ΘΟΣΩΡ ΟΡ Β ποθ εὐδίϊπς ὑπαῦ 809 ῬΓΟΡΏΘΟΥ οὐ ΜΟΘΌ ϑαδ 

ἀ ΤῊ ἰογεϊίοσυ οὗ αδὰ νγδϑ οῃ ἐδ Εἰ. οὗ Φογάδω, ἔσοση Ἠθθῆρου 
αὖὺ Ἰοαδῦ δὲ ἔαρ Ν. δ ὑῆο Φδρδοὶς (οἴ. Φοβῆ. χίϊ. 14-98; Νιυυ). 
χχχῖϊ, 384-36; Ὀυΐ {0 ἀοίει δ ἀο ποῦ Θῃ ΓΟ δρτθθ; 8600 6ΔὉ 

ἴῃ Ηδϑίζηρδ᾽ οί. οἱ ἐλε Βεδῖ6) - ᾽Ὁ}6 Ασωσωηοῃσθ ὑθσυοΓ τγῶθ ΟἹ 
ἢ} Εἰ. οὗ (δ, ὑΠΟΙΡ ρυϊῃοῖραὶ οἱὖν ΒΔΌΡΘΩ (οα)]οα ὃν [η)6 Οτθοῖκα, 
ἔγοτα Ῥίοϊοσαν ΡΒ] δάορῃυδ, Ῥηασείρδία, πον ὁ Αη ἄη), οα ἐπ 
ὌΡΡΘΟΣ οοὐγδο οὗ 80 ΦΦὈΡοϊς, Ὀϑίῃᾳ 14 σὰ ]θ8 ΝῈ;. οὗ Ἡϑαπθοη, δά 
24 τη 1198 Εἰ. οὗ 0 Τογάδῃ. 

9 3.0 δορί. (Μελχολ), Ῥοϑθῇῃ. ὕυϊα. ΤΏο ΗΘ. ἰοχῦ, δὲ ροϊηϊοὰ, 
8 ΔΙαζοανι, τ οἢ τουϊὰ τϑϑα ὁ ὑμοὶσ ἰκη.᾿ ΜΊΟοΟΙΩ τγᾶθ (δ 

πϑθώοηδὶ ροὰ οὗ [80 Ατωητηοηΐίοβ (] Είηρβ χὶ. ὅ, 88). 

1.6. Ηδο 1δαγϑϑὶ πο οἰ άγϑῃ οὗ 1:8 οσσῃβ, ἐμπαὺ 9 Ασησηοηὐῦθθ 

βηῃουϊὰ αν ὑδίκοῃ ροβϑϑαδίοῃ οὗ ὑμίβ ροσίζοῃ οὗ ἰΐ8 ὑϑστίϊοσυ 1 
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ἔοτο, θά, ὑπθ ἀδὺβ ἃῖθ οογηΐηρ, βδιύῃ ὙΔΆΨΘΕ, 

ὑμαὺ 1 ψ1}} οδυβο ὑμὸ βῃουῦ οὗ Ὀαύ]ο ὑο θῸ ἤδθαγὰα 

δραϊηβὺ ΒΔΌΡΔΗ οἵ ὑμο ΟΠ] άσθη οὗ Απηοη ; δηα ἰὑ 

8181] Ὀθοοσηθ ἃ ἀθβοϊδίθ τηουηα,} δηα ΠῸΡ ἀδυρηθο ΓΒ ὃ 

Β1}8}} Ὀ6 Ὀυτηρα νὴ} ἤτθ : θη 88}8}} [βσγϑθὶ ἱῃῃοσὶῦ 

{θὰ ὑμαῦ (ἃ ἱπμοῦιῦ Ηἷπη, Βαϊ Ὑδσοῃ. 8 ΗΟΥ͂Ϊ, 

Ο Ηοβῆροη, ἴοσ Αἱϑ 15 Ἰαϊα τγαδίθ ; ΟΥΥ, γὸ ἀδυρῃοιβ 

οἵ ΒΔΌΡΔΕ, αἰγὰ γοὺ νυ βδοκοϊοίῃ : γγδἱ], δῃὰ συ 

ἴο 8πηᾶ ἔτο διηοηρ ὅδ (8}66ρ-) 0148 ; ἔογ ΜιΙ]οοιᾶ 

8}.8}} σοὸ ἰηὔο ΟΧ1]6, 18 ῥγίθθίβ δηα ἢΪ8 ὈΥΪΠΟΘΒ ἰο- 

βοῦμοσ 4 ὙῺΥ ρογίοαῦ ὑμοὰ ἴῃ ὑἢθ νϑῖϑβ, (ὑμ80) 

ΠΥ να]ο βονθίῃ (τι ἔργο ὑν), Ο Ὀδοκύυγηης 

6 δ. ἐξδὶ, ἰδυλ αν Ὥονν, ἰῃ ἐΐα Ασαῦὶο ἔοστα Τ᾽, δ5 ὑπ πϑυὴθ 

οὗ ΤΩΘΩΥ͂ “ τοουπαβ᾽ ἰῃ Ῥαϊοϑύξῃθ οοποθα  ηρ ὕΠθ Γϑυλδηβ οὗ δῃοίθηδ 
οἱὔοθ. 8. Ὠοϑυῦ. χιϊ. 16, Φοθἢ. νἱῖ. 28 (800 ΗΕ 1λ.). 

Ὁ Εἵσ. ἴοσ βυττουπάϊηρ Ῥύοντηβ ΟΣ υἹ]]ασθθ. 80 Νυχῃ. χχί. 2, 
Χχχίϊ. 42 ; “οβῇ. χν. 46 (θ00 ΕΥ̓ λ.), αἱ. ϑ8:.ορδ., ονσγονοσ, ροσῇδρβ 
ΒΟ, ᾿88, δον δέρὴ »᾽αοεδἼουο Ἰούνος ἀϊ βογοπῦ). 

9 Ἠδβῆῦοη 88 ὃ Μοαδίία οἷν (χινεϊ. 2, 34, 46), 80 ἐπδὸ ἐξ ἱρ 
ἀἰδῆου!ῦ ἴο υπαἀοτεθίδηα τὴν ἰῦ Βμῃου]ὰ Ὀθ6 πχϑηςοηϑὰ ἐπ 8 Ῥσορῦθου 
ΟἹ Ατωσηοη ; δηὰ Αἱ ἰβ8. δὴ οὐμογυσίθο υπίζηονσ 0806. θυ τα᾽θ 
οοη͵θοΐυσθ, τοπιονίηρς Ῥοΐῃ ὕποθο αἰ δου ῖοθ, 18 αὶ Οἷθνοσ ομΘ: 
Ἡουΐϊ, Ο γναΐαοο (Ἰ ν ἔον 3 ΦΠ : οἷ., ὑπουρῇ 189 Ηθῦτον νοσγὰ 
ἱα αἰδῆογοηΐ, Ατὰλ. νἹ. 3 ΒΝ τα.), γον δε οἷν (ὙΠ ἴον "ῦ) ὦ ἰαϊὰ 
τοαϑίδ; [89 Ρδ]809 δηά οἱἐν Ὑ1}} ὑῆϑθη ἈῸ ὕποβϑο οὗ ΒδΌΌδῃ (2 βδσω. 
χὶϊ. 27), ὩΣ οἢ 18 ὑπ6 βυθ)θοῦ οὗ ἢΠ0 οοπίοχῦ, Ὀούῃ Ὀϑέοσο (υ. 2) 
δια αἶνον (υ. 3). 

ἃ ΤῊΘθ ΗδθΌ. ὑθοχῦύ, 88 ὑοϊηὐθα, αβ, Μαΐοαμι. 8666 ου υ. 1]. 

9 Ψασγὶϑὰ ἔγοτῃ Ἀπ}. ἱ. 16. ΟἿ. οἢ. χὶν δ. 7. 
4 ΤῺΘ οχρυϑθβδίοῃ ἰ8 ὑϑου θγ, δπαὰ ἀουβλίζι] : ηούο ὑπδῦ “" τὶ 

ἔσο ἐν ᾿᾽ 68 ὕο ὈΘ Βυρρ! θα ἴο τβδῖζθ θθῆθ9θ. ΒῪ 8 σῇϑδηρθ ἱῃ ΟἿΘ 
Ἰοξῦοσ, νγὸ οουἹἱὰ γϑοαὰ (αγἄϊχ), Ἡγὴν σἱογίεδε δου, ἐπ ἐδ6 υαἷέο, ἐἦδ 
ποις οἡὁἨ ἐν υαἷοϑ ἢ ΟΟΤΏΪ]) ττου]ὰ τϑδὰ εἰσαρὶν, Ἡγὴν σίονίοοὶ 
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ἀδυρηύον 3) ὑμαὺ ὑτυβίοα 'ἰπ ΟΡ ἔγθδβυσοβ, ὑδμδῦ 

Βαία," “Ὑ7ἾἸ.Ο β88}4}} οοηὴθ υηΐο τὴη0 1 ὅ ΒΟΒΟΪα, 1 

δῖα ὈΓΠρΙηρ ἃ ἴϑασ ΡΟ ἰδθθ, βαὶῃ 89 Τοσὰ 

ὙΔΉΜΘΙὮ οἵ Ποβίϑ, ἔγοιη 411] ὑμδὲ δῖὸ τουπα δουΐ 

0860 ; 8Π4 γ9 88}8}} 6 ἀτίνθῃ ουδ ΘΥΘΣΥῪ τηδη σὶρ 

ἔογ! ἢ, δῃηα {δθγθ 8118}} 6 ἤοῃθ ἴο ραύμογ ἊὉΡ ἴῃ 

08 τδμάογοίῃ. 5 Ὑοῦ αἰογχασάα 1 1} Ὀσίηνσ 

ΌΔῸΚ ὑμ6 οἀρύϊνιν οὗ ὑμ6 οὨ]αγθη οὗ Ατπιοῃ, βαϊ(ἢ 

ὙΔΏν ἢ. 

70 ὴῃ οι. 

ΤῊυΒ βαϊΐῃ ὙδῆνΘΙἢ οὗ Βιοβίϑ: ὅ 18 νίβθαομι ἢο 

ΙΏΟΥΘ ἱῃπ Τοηδη 51 ἰβ ΟΟΏΒ86Ι] ΡΟΥΒῃΘα ἔτοιαῃ ὑδθ 

ἐλοιι ὑπ ἐδν υαἷό Υ ΤῊΘ αἰ] υδίοη τουϊὰ ὑπθῃ ὍΘ ἰῃ μαγίξουϊασς ἐὸ 
[0 Ὀτοδὰ ορϑῃ ρ]δίῃ (ο. 2700 ἔϑοῦ δῆονϑο [πὸ 808), δυγσσουπάοα 
ΟἹ ἤδτοο βίάἀοθ Ὁ τοουπίθίηβ (σ. 8100-3800 ἔοϑὺ) ἱὰπ το ἢ 
ΒΑΡΡΘὮ ἐϊ690},} ἰὰν (600 α΄. Α. βλ ̓ 8 ἰαγμᾷθ τῶὰρ οὗ Ῥαϊθβίϊῃοθ). 

4 Οἵ χχχὶ. 22 (οὗ ΕἸ ΡΏγαϊτη). 
Ὁ βοββορύ. Ῥοβῇ. Ταγῃ. υϊ. “Ὑμδῖ δα ᾿ (ΠΝ Π) δα δοοὶ- 

ἀϑηῦα!ν ἀγορρθὰ ουὐ ἱῃ {πη ΗἨθΡ. Οἵ. χχὶ. 18; Ονδᾶ, 8; 
Ζορῆῃ. ἱ. 16. 

9 ΗΘΌ. δεήογα διέγιδεῖ,, ἷ.6. βιγαὶ ρῃῦ ἔογνασζά (οἷ. Απὰ. ἱν. 3). 
ἃ Τῃ 18 ῬΣΟΡΘΟΥ οὐ Εάοτ, υ. 7 ἰ8 Βίταῖ αν ἴο ΟΡδὰά. 8, δηὰ 

συ. 0-10α, 114-16, ἀτθ Ἰαγροὶν ἰάθη θοαὶ, ΟΥ ὭΘΑΣΙΥ 80, τὶ ΟΡ δά. 
δ-6, 1--4, τοδρϑοίένοϊν. ΤῊΘ ΘΟΤΩΤΩΟῺ ΡΘΒΒΘρΘΒ ΔΘ Ὀαϑθα ΡΓΟΌΘΌΙΥ 
ὌΡΟῺ ΒΟΙῺΘ ΟἷἀὁΓΣ ΡΣΌΡἤΘΟΥ, βίο ὅ9Γ. δηὰ ΟΡδα. ϑϑοὶ δαδρύ ἱμ 
Ὠἰ8. οὔτι ὙΘΥ. 

95Α ἀϊείχίοῦ ἰῃ ὑπο Ν. οὗ Εάοπι : οὗ. Αγ. ἱ. 12; Ἐχ. χχν. 18. 
899 δ'8δὸ ἄϑῃ. χχχνί. 1] (γθσθ ὑπο οἶδ ἱῃμαθί ηρ 1 18 ροσϑοηὶ- 
Βοὰ 88 8 “βοη᾽ οὗ ΕἸΙΡΏδΣΖ, ἐῃ6 Ὑ ϑΒοη ̓  οὗ Εοτα), 1δὅ, 42 (το γθ 
ὍΠ6 “ ἀυϊκο;᾽ 1.6. Ἰοδάον [ υἷα. ἄμα ; βορί. ἡγεμών], ΟΣ οἷΔ:-Οἱοΐ, 
οὗ Τοιηδη [8 βροΐκοῃ οἵ). 
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Ργυσσηῦ ἃ 8 ΠΟΙ τίβάοση νϑδηϊβηθα 15 5 ΕἾΘΘ γο, 

ὑση ὕΔΟΚ, αἀὐγ6}} ἄθορ," Ο μα  δηΐθ οὗ Ὠθάδῃ ;9 

ἴοςΣ 86 οδίδιν οὗ Εδαὰ πᾶν 1 Ὀγουρῃῦ ὕροὴ 

Ηἶπι, ουθῃ (6 ὑΐηθ ὑμαῦ 1 νἱβὶῦ εἰπι. 91} ρταροϑ- 

δα  ΒΟΓΟΓΒ ΟΟΠ1Θ ἴο ὑῃ66, ὑΠ6 0 ψΨ11] Ιθϑᾶνϑ Π0 ρ᾽θδΐ Π ΡΒ ; 

ἱ (Πῖονοθ Ὀγ πϊρμῦ, ὉΠῸΥ ψ1}} ἀοδϑύγου 01}} ὑῃον πᾶνθ 

Θηοῦρῃ. 10 ΕΌΣ 7 αν τηδᾶθ Εβδαι. Ὀδῖθ, 1 Πδύθ 

ἀἰβοϊοβϑα ἢϊ8 ᾿ὑτκίηρ-ῬΙδοοθ, δῃα ἢθ 8}}4}} ποὺ ὃθ 

8016 ὕο δίάθ ἰη)861} :9 18 Βοϑαὶ 158. Βροἱϊϑα, δὰ [8 

Ὀγούμγοη, δῃα ἷβ ποὶρθθουῦβ, δηα ἢθ ἰβ8 πού. 

ΔΤανΘ ΤΥ ἔαύμουθβθ οὔ]άσγοη, 1 Ὑ1}} Ῥγϑβοσνθ 

ὑῃθτὴ αἷΐϊνο; δηὰ Ἰοὺ ὑν σίάονβ ὑγυδβύ ἴῃ 116. 

12 ἘῸΣ ἰῇ Βαϊ Ὑδῆνοι : ΒοΒοὶά, ὕμον ἴο 

ψγΒοῖὴ ἰὑ ρογίδι θα! ποὺ ὕο αὐἸΚ οὗ ὑμ6 οὔρβ 8}4}} 

ΔΕΒΌΓΘΟΙΥ ΟΥἸΩΚ ; δηα αγὺ ὑμοὰ ἢθ ὑδμδῦ 8881} ρὸ 

δἰ οροῦμοῦ υῃρυηβηθα 2 ὑμοὺ 888]0 ποὺ ρὸ υῃ- 

Ρυμῃίβηθα, θυῦ ὕποι 5ηδ]Ὁ ΒΌΓΟΙΥ αὐηκ. 18 ΕῸΥ 1 

5 ἪΘΡ. ἱεέ ρο. Οὐ, ἱἰξ ὑμ9 ποσὰ βῃδουϊα Ὀ6 ὀχρίδἰπϑα ἔσοσῃ ὑἢθ 
Αγασζηδίς, οογγιωρίεα. 

" 1.6. Ὠϊάθ γουγβοῖνοθ ἱῃ ἱῃϑοοθββ 1 016 ρΐθοθθ. 
ς. ΝοΙῆρουχε οὗ Εάοστῃ ο ἐΐο 88). (οἴ. 188. χχὶ. 18; Εσ. χχν. 

13), γῆο δῖθ ποθ Ὀϊἀάθῃ ἴο ἴδκο διίμην, 1 ὑΠπὸν 8 ἤο ϑϑοδρθ 
ΕΔοτ᾽ 8 ἔδῦθ. 

ἃ Ἡοϑδὰ ρυόθθοϊν, σι ϑυτ. Νυϊα., ἐδ ἐΐνς οἱ δὲδ υἱοί αίίον ; 
οἷ. χὶ. 23, χχὶϊ. 12, χῖν!. 921, }. 27. 

9 8ο, Τρ ον, ΑΥ̓͂. ΕΥ͂. ; Ῥαΐ ὑπ γϑῃαϑγίηρ ἱπιρ]198 ἃ οδσιρθ 
ἴῃ ἴπΠ9 Μαβϑογοῦϊο νοοδ) ζαίίοη. 

ἐ Τιῦ. ιοὐῆοϑε ἡωάρεηιεηί (ΟΥ δεπίεηοε, οὐ γὶρδε) ἐέ ιτραϑ. 
Ε 1.6. {Π9 οὺρ οὗ ὙδῆνΘ Ν᾽ Β ΘΏΡΘΡ ; 8600 οὗ. χχν. 1ὅ Ηἶ., 68}. 

281. Ἰὲ ονϑθῃ 186γ86] ἴδ8 ἰο ἀσίηϊις οὗ ἐπὶβ οὺρ, ΒΟΣΟΙΥ Ἑάοτα 
οδηποί οχρϑοῖ ἴο θθοθρθ ἰΐ. 
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μβᾶγο βυγοτῃ ΒΥ ΠαγΒ6 1, βαϊῃ Ὑδανθι, ὑμαὺ Βοζγδμ" 

88.811} Ὀθοοῖὴθ 85 δρρδαϊτμηϑηῦ, ἃ στϑργοόϑοῖ, ἃ αδίθ, 

δηα ἃ οὔγθο : δῃὰ 8]} ὑπο οἱὑϊθ8 ὑμογϑοῦ 8881} ὈΘΟΌσηΘ 

Ῥογρούυδὶ τυδϑίθβϑ. 1564 συπιουσ ἔτοτῃ Ὑδῆνθ μδνθ 

1 Ποαιὰ, δπὰ δὴ δι} θαββϑαογ 18 βοηῦ διηοηρ ὑδθ 

πδίϊομβ, (βαγίῃα,) “᾿Οδὐμοσ γούγβοινοθ ὑορθϑύδθγ, 

Δα ΟΟΙῺΘ δρδίμβὺ ΠΟΥ, δα γίβθ Ρ ο ὑδμο δαὐθϊο." 

16 ἘῸΓ, θ6Πο]α, ΓΤ πᾶ κὸ [Π66 8118}} διηοηρ ὑῃ6 πδύϊ ΟΏΒ, 

διηα ἀοβρίβοα διηοὴρ πθῃ. 150. ὑδμγν ὑγθαθηρ "Ὁ 

{86 ῥγίάθ οὗ ὑμίπο μϑασγὺ μαύμῃ ἀθοοϊνϑα ὑμοθ, Ο ὕμβοὰ 

ἐμαὶ ἀτγθ]οϑὺ ἰπ {86 οἰοξίβο οὗ 86 ογᾶρβ, ὑμδὺ μοϊἀθϑὺ 

{86 μοῦ οὗ ὑμ6 Ἀ1]] :ἃ ὑβουρῇ ὑμοὺ βμουϊάσβῦ ἴ38Κθ 

(Ὠγ ποϑῦ μἰρῃ πΚ ὑμὸ θαρίθ,, ϑνϑῃ ὕμβθμοθ μου 

5Α οἱϊγν ἰῃ ἴδο Ν. οὗ Εάοτα (Αχ. ἱ. 12; 188. χχχῖν. θ, ᾿χἱϊὶ. 1), 

τον Βυϑαίγεν, Θρουύ 20 τωΐϊοθ ΒΕ). οὗ ὑπ Ὠϑϑδα 898. 

1.0. Ὑ͵μδί ἰὑχϑυι προ νν 1} ϑοῖχθ ὑπθ9 ἐπ ὑΠ9 ἀδγν οὗὨ ὑδν ζ84}} ! 

Οἴδοσθ, μοονθῦ, ΒΌΡΡοΘΘ ὑπ σωθδηΐπρ ἴο ἢ6, Ο ἐδε ἐγεπιδίδησ 

(ον λογγου) [ον ἐὖἦμεα ἰ ἰ.6. ὙΥμαὺ ἀτϑδὰ ὑπ ν 6}} τὰ}}} ἱπδρὶτϑ ἰηύο (μ089 

το τίιξηοαθ 6} Βυΐῦ (Ὠ0 θχρτγϑεδβίουι ἰβ ὑϑουδγ, δρα ὑπο ἰοσχῦ 

ΟΡΘῃ ἴο δβυθρὶοίοῃ. 

5. ῬΓΟΡΟΘΥΙ͂Υ, γεΐωρεδ ΟΥ γείγεαίδ (Θ00 1,80, Αγαδ. εχ. δ280). 

ἃ ΤῊΘ δἰ]υβίοι ἰβ ὕο ἐπ9 ρῇηγβίοδὶ ὑοροσταρὴν οὗ Εἥοσα. [18 

οϑρίΐα!, Ῥοΐγα, ἰδὰὺ ἱῶ δῇ διηρ πϑαΐγϑ οὗ τηουπύδιηβ, Βοοθθδὶ Ὁ]9 

ΟἿ ὑπγουρῇ ὑΠ9 παστοῦ βογρθ, οδ θα {π6 ϑὲζ, νἱπάϊηρ ἱπ πὶ 

Ῥτγοοὶρίζουβ δβἰάθβ ἔγοσῃ ἐδ 7. ; δπᾶ {πὸ τιουπίδίη εἰάθβ σουπᾶ 

Ῥοῖτα, δηὰ ὑῃ6 γανίῃϑθα δρουΐῦ 1ῦ, οοῃηΐδὶη ἐπ υχΆ ΣΘ Ὁ]9 τοῦ ῖς- θα 

οϑυϊιθθ, ϑοσῶθ Ὀθίῃρ ἴοσαρθ, θὰξ οἴοτῦβ ἀνυθ]ηρπ, ἰἱῃ πο ἢ [9 

δηοίθηῦ ἱῃπαρίϊδηίθ ᾿ἱνοά. ὅθ09 Ῥυθουν β Οοηεριείαγν οι ἰδὲ 
Μώνον Ῥγορδεῖδ, οὐ Ονδά. 8; βίβηϊουν, ϑέπαί απὰ Ῥαϊ., Ρ. 88 ΕἾ ; 

Τἰρῦον δὰ Ἠοεβκίηβ, 7λε υογάαη Ῥαῖϊΐδεν απὰ Ῥείγα, ἰὶ., ΟΙΘΡ6. 
ν.-ἱς. 

9 Ῥχοροεῖνυ, ἐλε σγίβοπ-σμἶιγε. 8.66 οὐ ἷν. 13. 
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1 Ὁσγίηρ ὑμθ0 ἄοτγῃ, βαϊἢῃ Ὑδῆνθῃ. 17 Απα δοιὰ 

Β}.4}1 Ὀθόομηθ 8 δρραὶπηθηῦ : ΘΥΘΣῪ οθ ὑμδαῦ ραββοὺῃ 

ὈῪ ἰὉ 5848}} θ6 δρρδὶ]οὰ δηὰ μι188 Ὀθοδϑῦβθ οὗ 8}1] {ἢ 

ΒίγοΚοϑ ὑμβογθοῖ 18.Ὰ8 ἰπ ὑπὸ ονοσίσον οὗ ϑδοάοιω 

δ Οομιοσγδῃ δῃά ὑπ πορηθουγ οἰδίοβ ὑμοσϑοῖ," 

Βα} Ὑδλ ἢ, Ὁ τη 8841] ἄνγ6}1 ὑμοσθ, ΠΟΥ 

8181} ἃ Β0ῃ οὗ 8 ΒοΟ)]ΟυσΤη ὑμουθίθ. 193 Βϑβο]ά, 

{610 88.811} Θοθ ὉΡ οὔθ [κθ ἃ ᾿ἴοῃ ἔγοτῃ ὑῃθ ῥὑγὶαθ 

οὗ 9ογάδῃθ δραϊῃδὺ ὑῃθ ϑηάυσίηρ Βαριαίοῃ :ἃ [ῸΓ 

ἷη ἃ τηοχηδηῦ Ὑ}1 1 Οὔδ86 ὑμοιὴ αὐγᾶν ἔγομ ἰὺ ; δὰ 

ὙΓΒΟΒΟΘΥΟΣ 8 Οὔοθθῃ, ᾿ἷπὶ Μ1}1 1 δρροΐῃῦ οὐδὲ 1: 

ἔοῦ σγῶῇο ἰβ Πκὸ τ ὃ δηαὰ ψῇο Μ1} ἢχ ἃ {τὴ ἴῸ ἢ 

ΤῺ 1 δηῃὰ ψῆο ἰβ8 ὑπο ββορβογσγα ὑβμβαῦ οδῇ βίϑῃα 

Ὀοίοσθ χὴθ 318 30 ΤΉ ΘΥθίοσο ἤθαῦ γὸ ὕμθ Θοῦ80] οὗ 

5 Ἐορθοαϊθα ἔτγοιη χὶχ. 8ὃ. 
"1.5. Αἀϊμδὴ δὰ Ζοροϊίτα (αθῃ. χ. 19, χὶν. 2, 8). 86.  ϑυϊ. 

χχίχ. 28; δῃηᾶ οἷ. ΗοΒ. χὶ. 8. 

95 1.0. [Ὧθ ὑδίοκ στον οὗ βοιιὶ-ὑσορίοδὶ νορούδίλοι ἔσίρίηρ (0 
ὈδΩκβ οὗ ὑῃ9 Φογάδῃ, ὙὮΟἢ τγ88 ΘῃοΘΟἾἿν (η9 μαυπύ οὗ Ἰἰ0Π}8 
(866 Ζϑοῆ. χί. 8; δηᾶ ΘΟΙΩΡ. ΟἿ “067. χιϊ. δ). 

ἃ ἨδθΌ. δοηιεδίεαα (600 οῃ χχχὶ. 23) οὗ ρεγηναθθηον, ἰ.6. δὴ δροάθ 
οὗ Ἰοὴρ βἰδηίηρ, διὰ |κ0]ν ὕο ϑηάυχο. 

95 ΤΏο Εἀοσαῖῦθθ Δ.Θ οοϊωρασϑα (ο ἃ ἤοοϊς ἀραϊηδῦ ψῃΐϊοῦ Ὑ ΔΗ ΘῊ 
8 δρουαΐ ἴο δ0η4 8 ἴοθ (Ηρυτγθϑὰ 88 ἃ 1100} τῦββο Ὑ71}} σρϑϑα]ν οχρϑὶ 
θα ἔγοσῃ ὑδμποὶρ ποιηοϑίθαδα : ΗἨδθ Ὑ}}} θη δρροϊηῦ ονὸσ ὑῃϑὶγ 
Ἰδηὰ 88 ΣΌΪΟΥ στο Ηθ ρ]ϑαϑθθθ. “Εογ᾽ χνθθ 89 σϑϑϑοὴ ὙὮΡ 
ΟὯΘ |1|κ ἃ ζέοηπ ἰβ ὕο Ὀ6 δθηΐῦ δραϊηδὺ Ἐοσα. 

106. ψῆο Ὑ1|1 Βυϊησωοη τὴ6 ἴο τηθϑῦ ΐτα ἰῃ 8 οουχὺ οὗ ἰονν, 
ΟΥ ἰῃ ἃ ὑγίαὶ οὗ βίγοηρίῃ 7 ΕἸΧϑοΟῦν ὑ09 βϑ)ο ϑχρυύθββίοῃῃ ΟΟΟΌΣΕΒ 
πῃ Φ0Ὁ ἰχ. 19. 

5 16. ψ»ῇῆδὺ βῃθρθοσζὰ (βῳ.. ἴοσ συϊοσ, 88 χχν. 84-86, οὐο.) οδῷ 
ἀοέϑθηα μιἷ8 Ηοοῖϊς (ΡΘ0Ρ]6) ἀρδίηδβῇ σὴθ 
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Ὑδνϑη, ὑμαῦ ἢ6 Βαύῃ ἔδκϑοῃ δραϊηβὺ Εάομι, δηα 

ἢΐ8Β ῬΌΓΡΟοΒΟΘ, ὑμαῦ ἢθ Βα ρυγροβθα δρδϊηβύ {89 

1 ΒΔ  δηΐβ οὗ Τϑιηδη : ϑ'ΌΓΟΙΥ ὉΠΟΥ͂ 888}} ἀγὰρ ὑμθπι, 

ΘυΘη ὑδθ βιδ))οθδὺ οἵ ὑῃὴθ ΗΌΟΚ ;} ΒΌΓΟΙΥ Π6 8848]} 

ΤΑΔΘ ὑΠ 6 1 Βοιηθοϑύθδα Δρρ81|166 θϑοδιβο οὗ ὑδϑιῃ." 

31: Αὐ {86 ποίθθ οὗ {61 [811] ὑῃ6 θαυ ὑσγθϑι οὶ : 

Π6ΓΘ ἰ8 ἃ ΟΥΥ, ὑδθ βουπα ψβογθοῦ 18 ἤθδσγα ἰῃ ὑῃθ 

Βρὰ ὅθα. 33 ΒΘῃο]α,5) οὔθ {ἰκΚ υαηΐο δὴ θδρὶθ 888]]} 

Ἰλουηῦ ὋΡ δῃὰ βϑοορ, δηα βργοδα ουὺ ἷβ Ὑ]ἹΏΡΒ 

δραϊηδὺ ΒοΖΙΔῈ ; 8π6α ὑμ6 Ὠοδασγὺ οὗ 089 χρη ΤΘη 

οὗ Ἐάοτῃ ἱπ ὑμαὺ ἀδΥ 88}8}} θ6 88 ὑ89 ϑδγὺ οὗ ἃ σοϊηδῃ 

ἴη ΟΡ ῬδΏρΒ. 

88 ἢ ΑΔ Βου8. 

Ἠδιυηδί 18 Ραΐ ὕο βῆδιηθ, δῃα Αγρϑα :ὃ ἴορ ὑπο Ὺ 

ἢανθ Ὠρασὰ οΥὐἹἱ ὑἱαϊηρθ, ὑμον 8.6 τη] θα ανναν: 

Ὀθοδῦβο οὗ οᾶγθ, κὸ ὑῃθ βθ8, δου οδῃμηού σοϑὺ. 

5 ΤῊΘ Εαομλῦθθ Δ .Θ ἤθγΘ οοτηραγϑὰ ὕο 9 Βιηδ)οδὺ δηὰ τχοϑὺ 
ὨΘ] 0 Ϊοβθ οὗ 8 ἤοοϊς, σποόσω ὑμοὶσγ ϑῃθηιίθθ, {τὸ ἄορβ, νυ 1}} ἀγὰρ δ] ον, 
δηὰ ὑχϑϑῦ 88 (ΠΟΥ ρἶϑϑϑθ (χν. 3, χχὶϊ. 19). 

Ὁ ΟΥν, ἀεϑοΐαίε ρον ἰΐδηι. 
9 ΤΏῊΘ ΒΒΙΩΘ ΟΣ β τοῦ ἐμ χ ν !. 406, 41δ, ΓΘ υϑοᾶ οὗ ΜοΔΡ. 
ἃ Ἴ το οἱδέοθ, πδιηϑα ὑορϑίῃοσ, 88. ΠΘΊΘ, ἰῃ 188. χ. 9, χχχνί. 19, 

Χχχνυ. 13, δηὰ αἶϑο σηϑηὐὶοηθα ἔγϑαυθηῦ  Υ ἰῃ ὑπὸ 488. [πϑοσὶρ- 
ομδ. Ἠδυλδίῃ τγϑϑ 110 σωΐϊθα Ν. οὗ θδζγαδδουβ, δὰ Αγραὰ 9ὅ 
τοῦθ Ν. οὗ Ἠδσηδίῃ, διὰ 10 σηΐθϑ Ν. οὗ ΑἸϑρρο. 

9 1.0. 619 γϑηδοσοὰ ρούγουΐοδα ὑπγουρῇ ἔἦθας : οἷ. ἔχ. χν. ὅ, 
Ψοβῇ. ἐϊ. 9, 24, Ῥβ. ἶχχν. 8 (ΑΥ͂., ΕΥ͂. " ἀϊββοϊνοὰ ᾽); διὰ ΕΖ. νἱ!. 

17 “ 411 ἱκῆϑϑβ 881} γεὼρ ὑπίο ιὐραΐεγ.᾿ 
ἐ ὃὅο τὲ ε]ρῃῦ ομδηρθθ (ραγιϊν βγύησω. ἌυΪϊΖ., ῥδγὺὶν ϑ8ϑρύ.). 

ΤῊ Ηορ. ἰοχὺ αβ, (ὑπθτθ 18) οαγὸ ἐπ (ΟΣ ὃψ) ἐδ δεα, ᾿ξ οαπηοί 
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36 ὩΔΙΏ8800}5 18 αΧΘα ἔθο]θ,5 Βὴ6 ἰυγῃοίῃ δογβοὶέ 

ἴο Η6ο, δηα ὑγοι ] ηρ Βαύῃ 86]ΖΘα οἱ. μοῦ :Ὁ δησυΐβῃ 

δια ΒΟΙΓΟΤΒ πᾶνὸ ἰδίϑη ΠοΙα οὗ ΟΡ, 88 οὗ ἃ ο8 

πη ὑγαναῖ]. ὍὋ΄ Ἤον ἰ8 ὅδ οἱ οὗ τϑόῆθοόσψῃ ἢοῦ 

ἔοσβδϑῃ, 86 οἱζγΥ οὗ Υ 1ΟΥ! ἃ 38 ΤΉΘΓΘΙΟΥΘ ΠΟΥ 

γουῃς ΤΟ Β888}} ἔδ}} 'π ΟΡ Ὀγοδα Ὀ]δοθθ, δηὰ 4]] 

086 τἸηθῃ οὗ 8 888]}] 06 Ὀγουρῃῦ ὕο Β᾽]θῃμοθ ἴῃ ὑμδῦ 

ἄδΥ, Βαϊ Ὑδονθἢ οὗ Ὠοβίβ. 37 Απα 1 ν1}} Κἰπά]ο ἃ 

βΓῸ ἴῃ ὑῃθ ν}} οὗ Ἰθαπιδδβοῦβ, δῃηὰ ἰὖ 8514}} ἀθνουγ 

[0 Ῥδίδοοα οὗ Βθη- δα δα.9 

γεδὲ ; ὙΠΟ ΔΡΡΘΑΣΒ ἴο γ]6]ἃ 0 δθὴ8θ9 8,7 6080}}0 ὕο ὑῃθ οοῃίθχῦ, 
88 ὑῆογο τγ8ὰβϑ 0 “᾿δ6060᾽ δὖὺ ΟΥ Ὡθδγ Ὀδιωδϑουθ. [ἸλὲΣ  ἀοθβ Ὡοῦ 
ΤΆΘΘῃ “ὁ θοσσον, Ὀυὺ ὁ οαγο᾿᾽ (ΕΜ τΩ.), ΟΥ “ δηχίοίγ ᾿; 8600 9068. 
χχὶϊ. 24, δηὰ οἵ. ἐμ9 οορῃδῦθ νϑγῸ ἐμ 76 Γ. χνὶΐ. 8. ὙΠ 089 Ἰαδὺ 
οἴδυθθ, οοσωρ. ἴ8β8. ᾿νὶϊ. 20. 

5. 1. λαιδ δυπὶ ἀοιυν οἰαοκῖν, βαϊὰ ὑϑυδ]ν οὗ ὑπ μδπάδ (νὶ. 
24, χὶνὶϊ. 3). 

» Κβο ψὶ 8 νϑῦὺ βἰσῆῦ ομδαρθ ἴῃ ὑἢ9 ρΡυποίυδίϊοη( ἢ ον Π).» 
ΤΠ ΗθΌ. ἰοχὺ 88, δὲλ6 δλαίῤδ δεϊζεα οἡ ἐγεηιδίέη (οἴ. 5400 χν. 
20 ΒΨ ῃ..). 

9 1Τὲ {19 ἰοχὺ 18 οοττϑοῦ, {πὶ8 ν}}} ὈΘ 8 ΘΧϑιΏΡρ]9 οὗ δὴ ἰάΐοπι 

ΘΟΙΏΙΔΟΣ ἱπ αθγιβδῃ, Ὀυῦ οὐπογυσὶθο ὑόν ἱῃ ΗΘΌ., 089 Τθ8}- 

ἱῃσ Ὀοίπρ (ἱπ ἘΞΑ 80 Ἰἀϊοτσα), ἥοιῦ ἐδ ἐδ οἷέν οἱ γοπον ᾿ογϑαζεη ! 

θυ πνου]ὰ τϑέθονθ [9 δδοσαδὶν ΌὈΥ τοδάϊηρ ἤ7ος ἐο Δ !] (αὐ ἮΝ 

ογ εὖ ἽΝ) ἐδό οὖν οἵ γεποινη ἰδ Τογϑαζξε. 
ἃ ΤῊΒ νϑσϑθὸ τωυδὺ Ὁ6 βυρροθοὰ ἴο ὉΘ Βροΐεθῃῃ ὈΥ οὔθ οὗ ἐδθ 

οἰδίσθηθ οὗ ᾿Ῥδιθθοιβ. ϑ8ϑκ00.᾽. Τάγῃ. 4ᾳ. βντησμ. ΤὨϑοά. Ψυϊς. 
([Π0 τοϑδάϊηρ οὗ ὑπῃ9 ϑορῦ. οδπηοῦ Ὀ6 ἀοίθγιίηθα), πονγονογ, πᾶνθ 

ἐδε οἵέν οἵ ἦγον (Ὁ Ὁ ἴον "Φ'ΦΌὉ) ; οἴ." ἢουϑδθ8 οὗ ον ᾿ ἰῃ 168. χχχίϊ. 
18. ΤΕ υΠἰθ Ὀθ [Ὧθ ἴγυθ γϑαάϊηρ, ὑπ ΟΡὰΒ νν}}} Ὀ6 089 ρτορῇοῦ᾽ 8, 
δηά ὑπο ἱηνογίθα σοσωγϑα Ὑ}11} οὗ οΟὐΓΘΘ αἀἰβαρρϑαν. 

4“ ψασιϑα ἔγοια Δπ. ἱ. 4 απὰ 14: οὗ. ανονο, χχὶ. 14. 
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38 Οῃ Κοαάδι," δῃηα οὐ {πο Κἰηράοπιβ οὗ ΗδζΖογ, 

ψΒ10} ΝΟΡυΘ ΔαΓΟΖΖΑΡ Κίηρ οὗ Βαρυ]οη βηιούθ. 

ΤῊυΒ βαῖ ἢ} ὙδΘἢ : ΑΥΒΘ γθ, Ὸ ὕὉΡ ἰο Κροάδγ, 

8ηα Βρο] ὑῃ6 οἰ] άσγθῃ οὗ ὑπ0 ϑαβδὺύ. 39 ΤΊ ΘΙΡ ὑθηΐβ 

δα {πῃ ον ΗοοΚΒ 8}8}} ὑμον ἰδκο; ὑοῦ 581}}8}} ΟΔΥΤῪ 

ΔΌΘΥ ἴοῦ ὑβϑιίηβοῖνοθ ὑπο ουγίδίὶῃβ,5 δηα 411 ὑπ 6} 

ψΘΒ8618Β, δηα ὑμοὶγ οδιμϑὶβ : δηᾶ ὑῃ6Ὺ 8}8]} ΟΥΥ υπΐο 

{Βθτη, “ ΤΌΣΤΟΣΙ ΟἿ ΘΥΘΙῪ 5166 ! ̓ ᾿ά 80 ἘῚ66 γ6, ΤΆ Π 6 6Γ 

ἔατ οΗ͂, ἀνγὸ}}] ἀθορ,. Ὁ γὸ ᾿ῃμδρὶδηΐθ οὗ Ηδζογ, 

Βδὶ ἢ ὙΔΏΤΘΙ ; ἔος ΝοΡυ ΔαγθΖΖαν Κίηρ οὗ Βδῦυ- 

Ιοη Βαύμβ ἔβδκθὴ οουηδοὶ δραϊηδὺ χοῦ, δῃὰ δύῃ 

οΟμοοΙνθα ἃ ΡΌΓΡΟΒΟ δρδαϊηδὺ γου. 81 Ατῖβθ,Ἑ ροῦ 

γοὰ ὋΡ υηΐο ἃ πδύϊοη ὑμδὺ 18 ἴῃ Ῥγοϑροσιν, ὑμδῦ 

αἀϑ]οῦη οδυϑίθβϑιγ," βαὶ Β ὙδΘΏ, τ] ἢ πᾶν 

6.Ὰ ψοδὶῆν ραϑβδβίοσαὶϊ ὑσὶρο (188. 1χ. 7), ἑδαυλουβ αἶδϑο 88 ὈΟΩΘΩ 
(186. χχὶ. 17), ᾿ἱνίηρ ἰῃ ν]ροθ (186. χὶν. 11) ἰὰ ὑπ τ] άθγειθαϑ, 
βοτΘἤοΓΘ ΟἹ {δ Εἰ. οσ 5Ε). οὗ Ραϊϑδβίΐῃηϑ (780. ἰὶ. 10; 1886. χχὶ. 

16 ἔ.), οἔὔθῃ τηϑηὐοηθα αἰδὸ ἱπὰ ὑπ Αβδυτίδη [Γ᾿ ϑοῦ ΡΟΣ ΏΒ. 
υ ΟΥ, ἐδλε υἱϊαρε-ϑεενπενδ. ᾿Ἡδζοτ᾽ 18 ῬΣΟΌΘΟΪΥ ἃ οοἸ]θοῦνθ 

ἴοσγσω, ἀογίνοα ἔγοτα λᾶζέν, ἃ ὁ ν]]αρσο, ἀθϑηοίίηῃσ ΑΔ ὑσὶθθ8 Εὑντης 

ἱῃ χοᾶ βοὐυ]ϑιωθηῦδβ οὗ ὁ" ν  ]αρθ5᾿ (εἶ. θη. χχν. 16 ; 186. χΙὶ. 1] 
5 [[Π9 υὐζασεν ὑποὺ Κεάαγ ἀοίῃ ἱπηθ ἱῦ ̓), 88 ορροθϑα ἴο ποπιϑαϊΐο 
ἐσῖθοθ. Το Αγ δᾳἐγ 18 υδϑοὰ βἰ γα ]ασὶν : 8600 1,8ῃ9, Αγαδ. ες 
δθ0ὺ, Επιο. Βεδῖ. τι. 1978. 

5.1.9. ὑποὶν ὑθηῦ- πδησίηρβ (ἷν. 20, χ. 20). 

ἃ ΊΓΠ (8 ὁχοϊατηδίύϊοη οἷ. νἱ. 98, χχ. 3, 4, 10, χΙνὶ. ὅ. 

9 βοθοηῦ. 8. 
1 5ο 706 Ὑογβίοηθ, θην Μ88Β., δπὰ ὑἢῆο ΗθΡ. πηδγρίη. ΤῊΘ 

ΗδΘΌὉ. ἑοχὺ 88, ἐΐεηι. 

ε Αἀάτγοβδοα ἴο {δο αδϑαΐϊΐαπδ οὗ ΗδΖοΓΥ (οἷ. υ. 288). 
Β 711, οοππάεμεῖν. (θη ἴΠ0 οοπῆάθηοθ 15 ψο ]-ςτουπα σα 

τοπάογθοα ὑϑυδν ἐπ δαϊείν, ϑν. χχν. 18, 10, δα εῖν, 79Γ. χχὶϊ!. 6, 
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ὨΘΙ ΠΟΥ ραῦθθ ΠΟΥ ΔΒ, τ ΒΊΟἢ αὐγθ}} δἰοηθ" 83 Απὰ 

ὉΠΘΙΓ ΟΔΠ16]8 88}8}} Ὀ6 ἃ Ὀοοΐγ, 8δπα [86 πιυϊἰύυ 46 οἵ 

ὉΠΟΙΓ οδὐν]θ ἃ ΒΡΟΪΪ : δηὰ 1 Ὑ1}} βοδύουῦ υηΐο 8]] 

Ὑ1Πη48 ὑβοὴ ὑμαῦ ἢᾶνθ ᾧῃθ ΘΟΥΏΘΓΒ (οὗ ὑμοὶῦ ἢ)αἰτ) 

ΟἰρύΡ : δηᾶὰ ἔτομι ΘΥΟΤῪ 8149 οὗ ὑῆθῃι Ψ|}} 1 Ὀτίησ 

ὉΠΟΙΡ οδἱδιῖύγ, βαὶ ἢ Ὑδῆνθῃ. 88 Απα ΗδΖοΟΣ 88}8]] 

ὈΘΟΟΙῺΘ ἃ ἀτγο  ]Ἰρ-Ὀ]δοο οὗ [80 Κα]8, ἃ ἀθϑοϊδύϊοῃ ἔογ 

ΘΥ͂ΘΡ : ὯΟ 80 818]] αὐγο}} ὑῃοσθ, ποι ΠΟΣῚ 58}8]} ἃ Βο0ῃ 

οὗ ζδῃ Βο] τη ὑμογϑίῃ. 

84 ΤῊηδῦ ψῈ1ΟὮ οδηθ 88 ὙδῆνΘἢ ΒΒ ψοσγὰ ἴο “6Γ6- 

τα ὑδθ Ῥγορῃϑῦ οοποθηϊηρ ΕἸΔΙη5 ἴῃ ὕδθ Ὀορίη- 

Ηἷηρ οὗ [9 τοΐρῃ οὗ Ζοαθκίδῃ Κίηρ οὗ Φυάδῃ, βαγίῃρ, 

8ὃδ ΤΠ Βαϊ ἢ ὙΔΕΘὮ οἵ δοβίβ : Βϑῇο]ᾶ, 1 δῖ 

Ὀγθδκίηρσ 86 Ὀον οὗ Ἔπδ, ὑμθ οἰϊοῦ (γοδροι) οὗ 

ἘΠΟΙΡ τ]ρῦ. δὅδΑΠΑ 1 ν}}} Ὀστίηρ Ὁροη ΕἸΔτλ ἔουΓ 

ὙΠ65 ἔγοσα 86 ἔοΟυΣ αυδγύίοσβ οὗ ἤϑᾶνϑῃ, δηὰ 1 υ1}} 

Βοδύϊου ὕμοιῃ ὑονασα 811] ὕποβθο Ὑ]Π6Β: δηα {Π6 16 

Β..81}} Ὅ6 πὸ πδίϊοῃ ψΣῦμοῦ ὑμθ οὐυϊοδδβίβ οὗ Εϊδπὶ 

Β84}} ποὺ οοἴθθ. δὅ7 Απηᾶ 1 1} οὐδ ΕἾδη ὕο ὈΘ6 

αἰθηλαγοα Ὀοΐοσθ ὑπο ϑῃθηθθ, δπὰ Ὀθέοσθ ὑμθηλ 

ΟΥ δεομγεῖν, Ἐπ. χχαν]ϊ!. 26: ἱπ Ζϑορῆ. ἰΐ. 1δ, 188. χ]νὶΐ. 8, σῇθ Γο, 

88 ἤθγθ, ἰῦ ἷἰ8 1]]-οτουπαάσθα, ἐὺ ἰ8Β τοηδογϑαὰ οαγεϊεδοῖψ). ΟοτΩΡ. 
Ἐπ. χχχυ]!. 11, τ ῃοὴ ἐΠ]υδβίγαῖθα Ὀούῃ ὑπί8 δὰ ὉΠ ζο ]ονίηα 
οΙαυθο. 

5.1.6. ἱῃ βθο] βίου, ἔδσ ἔγοτῃ ὅἢο 1 ΘΌΣ ἣν οὗ αὐΐαοῖς. ΕΌΓ ἢ ΐ8 
ΒΘΏ86 οὗ “ ἀνγ6}} δ'οῃθ, θὁ00 Ὠσϑυΐ. χχχὶϊἹ. 28, Ῥβ. ἰν. 8 (Βα. 

" 566 ου ἰχ. 926. 
“Οἱ ἴ}9 Εἰ. οὗ ΒΑΡΥ]οΩΐδ ; οἵ. οἡ χχν. 26. 
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ὑμδὺ Βοοῖ ὑμὶν ὁ : 8)η6 1 τ} Ὀσίηρ ον] ὕροη ὑἤθιη, 

ΘΥΘΙ ΤΥ Ηργοθ ΔηρΌΓ, Βαϊ ἢ ὙΔΗνΘΩ ; δηᾶ 1 ψ1}} 

ΒΟΠα ὑῃ0 ϑυοσγα αδἵΐος ὕῆοιῃ, {11} 1 ἢδνο οοῃϑυτηθα 

ὕΒθιι :8 88 Δηᾶ 1 ν}}] βοὺ τῶν ὑβγοποῦ ἴῃ ΕἾδπι, δηα 

11 ἀοθίσγου ἔγουη ὕβθηοθ Κἰηρ 8Π6] ὈΓΊΠΟΘΒ, βαὺἢ 

Ὑϑνοῃ. 89 Βυύ 16 8}8}} ΟΟΙῺΘ ὕο Ρ888 ἰῃ ὑδο ἰαύοσ 

ἄδγβ, ὑμαύ 1 ψ1}} ὑυσης ὑῃ6 οἀρύϊνν οὗ ΕἸδτα, Βα ἢ 

ὙΔΏΜΘΒ. 

(2) Ο118Ρ5. 1. 1.---"ἰϊ. 58. 

Οη, Βαδυϊοη. 

Α Ἰοῃᾳ διὰ ἱγωρδβθίοηθα ῬσΟΡΏΘΟΥ δθραὶηδὺ ΒΘΌΥ]οΏ. 

ΤῺΘ6 ὑἱηθ οὗ Ποῦ ϑῃάᾶ 18 ΔΡΡΥΟΘΟ ησ, θη ὑπ ν] θη 06 
ἄοῃϑ Ὦν Ποῦ ὕο [5789] ν}}}} αὖ Ἰορηρσύῃ Ὀ6 ἀανθηροα (]. 17 ἔ., 38 1., 

Ἡ. 24, 384-36) : 8 ῬΘΟΡ]Θ ἔγοσαῃ ὑπ ποσί, ϑνθὰ ὑμθ Μράᾶθϑβ, 

δ71Θ δρουῦ ἴο ὈΘ Βὐϊγγϑα ὉΡ ραϊηδῦ μοῦ : ἀραΐῃ δῃηᾶ δραΐη ἢ 

ῬΤΟΡ μοῦ υἱῦ ΘΘΩΟΡ νΘὨΘΙΏΘΏΟΘ ΒΌΣΩΤΟΠΒ ὑμθπὶ ὑο Ὀθρὶῃ 
ὑπ ἔγαν, 116 ἢ Ὀϊα8 ὑπὸ Φϑυνβῃ ΘΧΊ]Θα Θθοδρθ Ὀθύϊηθθ 

ἔγοσω ὑδῃθ ἀοοτηθᾶ οἱῦγν, ὑῃθ ξυύυτο ἔδὺθ οὗ ννῃϊοῇ ἢθ οοῃΐθσα- 
ῬΙδῦθα τὶ ταϑηϊοαὺ ἀϑ]ρηῦ. ΤῺ6 ἀδὲθ ψ11}1} παΐυγα!ν Ὅθ 

ΒΠΟΣΌΙΥ Ὀθίοσθ Β.σ. ὅ38, θα [᾽θ οοπαυοσϑίθ οὗ Οντυβ Ὀορδα 

ἴο Κἰπα]6 ὕῃϑ ὨΟΡ6Β οὗ (89 Θχι]θθ, δὰ ἴο στηδσῖ τὰ ουὔὖῦ 88 
ΠΘῚΡ οοσαϊης ἀθ νοῦ (188. χὶὶ. 2, 2ὅ, χὶῖν. 28, οὗο.). 

ἼΤῺΘ ῬτορῆθοΟν οδϑηηοῦ Ὀ6 «6 γθσθῃ 8. ἊἈοοογαΐϊησ ἴο 
11. 69, 60, 118 ἀδίο, 17 Ὁ τοῦ Φούθχυαιδ β, νου] Ὀ6 ὑδθ ζουγ 

γϑᾶΣ οἱ Ζοαρκίδη (Β.ο. ὅθ3).. Βυὺῦ (1) Ὅη9 λῥϑδέογιοαϊ δἰ μαξίον, 

4 Οὗ 1χ. 162. 
1.9. [Π9 ἐῃγζοηθ οὗ Ἰυάρθοτηθῃΐ : οἷ. ἱ. 1δ, χΙἱ, 10. 
9 850 {9 ΗθΌ. ἰοχὺ. ἸΏ Ηθῦ. σωδσα. 88, δργίηρ δαοῖ ; οἵ. 

χ ῖχ. θ. 
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Ῥτοδυρροθθα ὃν ὑΐθ ῬΥΟΡΏΘΟΥ ἰδ ποῦ ὑμδὺ οὗ Β.σ. δὅθ83, Ὀαὲ 
ΤΩ Οἢ Ἰαύοῦ : ὑῃο ΤΘΣΏΡ]Θ 8 δἰυἀθα ὕο 88 Βανίηρ δυϑδογοὰ 

ν] ΟΪθηοο (]. 28, 11. 11, 61), (9 2οννβ δ.Θ ἴῃ οχὶΐϊϑ (]. 4 ἴ., 17, 

1. 84), δὰ ὑπ οῃμᾶ οὗ Βδθυ]οΩ ἰβ ΔΡργοδθοξίηρ σϑρίαϊν 

(1. 8 ζ., 11. 6, 46 ζΖ.).. ΤἸΏθη (2) ὕΠ6 ροὶΐπέ οἱ υἵδιῦ 15 ποὺ ἐμδὺ 

οὗ Φουθγωϊδὴ οἱΐπμοσ ἰῃ οὐ δρουῦ δὅ98 Β.σ. : Φογοσηΐϊδῃ δὖ ἐπδὲ 
Οἶσθ, 88 ὑγ7ὸ ΚΟΥ͂ ἔγοσῃ οὔδρβ. Χχν!.- χχῖχ., 8 ΘΘΣΏΘΘΟΥ 

ορροβίηρ ὑπϑθ ὑγορῃοίθ ψγο ῥγογηϊβοα ὑμπαὺ (8 γόοκὸ οὗ 

Βδθυ οὶ που] ρον ὈΘ6 Ὀγοθῃ, δπα νγὰβ θχῃποσίζηρ [6 
ΘΧῚ]ΘΘ ὕο βού} ]9 ἄονσῃ οοηὐθηύθαϊν ἰῃ ΠΘῚΡ Ὡσῦν ΠΟΙῺΘ: Ὀυΐ 

[Π6 Ῥγορῃοῦ ῆο ΒΡΘΘΚΒ ἴῃ ]. 1--Ἰ1. ὅ8 ἀθοϊδγοα οοηϑδάθηνυ ὑμδὲ 

6 ἔ4}1} οὗ ΒΑΌΥ]ΟΣ 18 οΪοθο δὖὺ μδηά, δπᾶ ἄοϑθβ ἢἷβ υἱσηοϑῦ 

ἴο ἱπδρίσθ ὑπο οχϑϊθα ψιὺἢ ὕη6 ὮΟΡΘ οὗ ἃ βρϑϑαν χὕοΐθϑϑθ. 

Απὰ (3) ὑπ ῬΓΟΡΏΘΟΥ 18 δηϊτηδίθα ΌὉΥ ἃ ἐδριρεν ὙὨΙοἢ ἷἱβ ποὺ 

Ψογογα δ θ. ΤῺΘ νϑῖη οὗ βίγοηγρ [θϑ]ηρ ἀραϊπδῦ ὑῃθ ΟἾΔ]- 

ἀδοϑηὴβ ὙὩΏΟἢ ροσνδαθα ἰῦ, Θπα ὑπ Βα ὶβίδούζοη βῆθνγῃ δὖ 

(Ὧθ Ῥγοβρϑοῦ οὗ ὑπο Θρργοδοῃϊηρ ἔδῦθ, 8ζὸ Ὡοῦ οοῃπδίβίθηςξ 

νυνὶ Φογθυλ Δ 5 σορϑϑύθαὶν δνονγθα οομνούίου (μαὺ {δ 

Ομαϊάδϑδηβ σσοσθ ὕῃ8 δρϑηΐβ δρροϊηϊθα ὃν Ῥχγονίἄθῃοθ ἔογ 
π6 Ρυπίβηῃτηθηῦ οὗ Ι6γ86}᾽8 βίῃ---ἃ σγοῦὶς ψΏΊΟἢ ἴῃ δὅθ3 νῶδ 
ποὺ γοῦ δοοοιωρ  δηθρα. ΤΏογο Ὀγϑαΐποα ἱῃ ὑπὲὶβ ῬγΟΡἤΘΟΥ 
1η6 δρίγὶῦ οὗ δὴ [1βγαθ ϊῦθ, σοθθ ϑχροσίθηοοβ θα Ὀθθῃ 
ἔα οὐπορ ὑπ «]ογοσηΐδ ἢ 8, σῆο δα εβεηαγίθα υπᾶοῦ ὑπ 

Ρδἰπέμυ! ψοϊτο οὗ ὑπ Ομδϊάδϑθδῃβ (οἵ. 188. χῖν!!. 6 ζ., 1. 8), 
δα ἤοθο ὑμβουρῇτβ σγοσθ [Ὁ] οὗ νϑῆζϑϑῃοθ ἴοσ 8 πυδοσίηρβ 

ὙὨϊοἢ Ὠἷ5. [6] ον -οουηίγγσηθη θα οηἀυγοα οὖ ὑμὶν Ὠδηάβ. 

ΤΏΘ ΡῬΓΟΡΊΘΟΥ τηυβὺῦ μᾶνθ Ὀθϑὰ {9 ψοσκ οὗ ἃ Ῥγορμοῦ 

[δυο ἢ ογθυαδ ἢ Β τυτιθρβ, δηα δοουδύοτηοα ὕο {ἢ 

186 οὗ βγη] ῬΡὨγβθοϊοσυ, γο τοῦθ Βποσῦν Ὀθίοσο [19 181} 
οὗ ΒαΘΌνΪοΣ (Β.Ο. 638), ἔγοτω 9 ββύὴθ βζθῃθγα] βίδπαροϊηῦ 88 
188. χὶϊὶ. ὃ-χῖν. 9293, χ].--ἰχνὶ. Ιῃ Ἰαῦοσς ὕὔσωθθ, 1ὖ βθϑίωβ, ὑῃθ 

ΡΓΟΡΉΘΟΥ οδὰθ ᾧο Ὧθ αὐϊειραΐοα ὅο Φογοιιίδῃ, δηὰ νγϑϑ8 
ἰἀοθοὰ τὶν ὑπὸ “ ΒογῸ}}] ᾿ δοηῦ ὃν Ὠϊτω ὕο Βαρυίου, οὗ 

γΠοἢ τγὸ γοϑα ἰπ ᾿ὶ. ὅθ-64 : ἃ ᾿δθὖθ οαϊΐον οὗ ὑἢθ Ὀοοὶς οὗ 
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ψουθγαῖδῃ ὑμυβ ργοῆχοα 1: ἴο 11. δθ-64, δὖ ὑμ80 βϑσὴθ ὑἱσὴθ 

δα αΐηρ ὑπο ἐ1{10, δηὰ 418ο 11. 606, ἴοῦ ὑπθ ρυγζροβθ οὗ ἰάθη- 

νης ὉΠ ΡΓΟΡΘοΥν σὺ ὑπο σοημύθηϊβ οὗ ὑπ Β01Ὸ]]." 

ΤῊΘ ΡΓΟΡΊὮΘΟΥ ἱβ ΓΟΙΏΘΡΚΔΡ]Ὸ ἴον ὉΠ σηϑ Ων ΓΘΙΩΪΠΙΒΟΘΏΟΘΒ, 

δηλ ὀνϑῃ (]. 40, 41--43, 44-460,]}. 1δὅ-]10) ὀὁχοογρίδ ἔγοσα οὐδοῦ 

ῬΓΟΡὨθοῖθθ, οοπίδιηθα ἴῃ ἰῦ; 019 ΤΟΥ ὑγιείην ᾿ηδύϑῃμοοϑβ 
ΒΣΘ ροϊηϊθοα ουὖ ἴῃ ὕ πούϑϑβ' Τῃὸ ἔγοαυθῃον στ τ ἢ, 

ἰηβίθϑα οὗ ὑἢ9 βΒυ)]θοῦ Ὀοΐηρς ἀονοϊοροὰ σορυϊασῖν, ὑἢ9 βϑσὴθ 
Ὁπουρσῦ 16 ἀρϑέη δηα αραΐῃ σονογίθα ἴο (88 ]. 3, 9, 2ὅ, 41, 

Ι:. 1{., 2δ; 1. 14, 21, 26, 29,11. 114,27; 1. 8,11. 6, 46, δ ; 
Ἰ. 12, 39.., 11. 260, 2θὃ, 87, 43), ἰΒ ἀὰθ ὈΓΟΌΘΌΪΥ ὕο ὑδθ ὕοῦ- 

γοηὖ οὗ ἱτωροίπουβ ἔϑοϊηρ ὉΡ τ ΏΙΟΙ ὑδθ χοροῦ 18 οαγειϑα 

δοῶς. 

Ι. 1786 νοσὰ ὑδμδὺ Ὑδῆνθῃ Βρακο οοποθγηϊηρ 

Βα ]οη, Θοποθγηΐηρ ὑμθ ἰαπὰ οἵ ὑμ6 Ομ άδθϑῃβ, 

Ὀγ Ψογθιιίδῃ ὑμθ ργορμοῦ. 

7Τλε ἄοοηι ἐπιροπαϊησ ᾿ροη Βαδυϊοη. 

8 ὍΘΟΪΔΘ γὸὺ διηοηρ ὑδθ πδύϊοῃβ δηα ρυθ)] 8, 

8Πα 1" ὑρ ἃ βίδπαδγζα ; θυ] 8ῃ, δηα Θοηοθδὶ ποῦ : 

ΒΔΥ, ᾿ΒΑΌΥΪΙΟΙ ἰβ8 δκθη, Β6ὶΡ ἱβ ρυῦ ἴο βῃδῃι, 

Μογούδοι ἰβ αἀἰβιηαυθα; ΠΟΙ ἱπηδρθθ δ΄ ρυΐ ἴο 

ΒΏΔΙΊΘ, ΠΟΙ 140]- Ὀ]ΟΟΚΒΟ δγὸ αἰβηηαγθα. ὃ ΕὟΓ ὑῃ6γθ 

85 869 ζυγίποῦρ 1Π0 νυτῖοσ᾽ β Πγοαμοέέοη, ὈΡ. 266-88. 
»ᾺΑ ε0|06 οὗ Μογοάδοῇ (ἰ.9θ. Μασγάυϊκ, {Π9 Βυρσϑιωο ροὰ οὗ Βδαῦγ- 

Ἰοη), τωϑϑηΐης ᾿ογά. ΟἿ. 188. χῖνὶ. 1. 
9.Α οοπίθτηρίυουθ Θχργϑαδίου ἴον ἰάοἶβ, υϑϑα στηοϑί ἔγϑαυθηιν 

(39 ὕτηθα) ὈῪ ἘΖοικίοὶ, εἷχ ἔἰγηθθ ὉΥ ὍΠ9 ΟΟΣΩΡΙΙΟΣ οὗ Κίηρε 
(1 Κίῃρβ χν. 12, χχὶ. 20, 2 Κίηρβ χνἹ!. 12. χχὶ. 11, 21, χχὶϊἹ, 24), 
δορὰ οὐποσυγίθθο ΟἿΪν [ἴϑν. χχνὶ. 30, ουΐξ. χχίχ. 17, δα ἤθσο. 

ΤΏὴθ οχϑοὺῦ ταθϑηΐηρ ἱἰΒ ὑποογίδίη : 88 8 ΨΟΕΥ δἰτηΐος τνογὰ ἰῃ 
Αγϑιηδίο τηϑϑηθ ἃ δίομε οοἰωσηπ (στήλη), ἰδ ἮδΔ6 Ὀϑϑῃ βϑυρροθοὰ 
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18. ΟΘΟΠΘ ὉΡ δραϊπδὺ ΟΡ 8 πϑδύϊοῃ ουὖὖ οὗ ὑπὸ πούίῃ ; 5 

δέ 841] ΔΚ ΠΟΙ ἰαηα 8. ἀδβοϊδίζοη, δηα ὩΟῚΘ 

81.411} α76}1 ὑμογοὶῃ : ἔσοια ἤδη υηΐο ᾿οδδϑδύ, ὑῇῃθυ 

816 θά, ὕΠ0Ὺ δ1Ὸ φζοῃθ." 

ΤἼοη, 1ϑγαοὶ ιοἱϊ ἐμγη ἵπ Ῥοηλίοποο ἰο Υαλισοῖ, ; 
ἐΐ δα8 87 εγο πιιοῦ, ἐπι οαίϊο [ΟΥ̓ ἐΐδ 8.8, 

διέ ποιῦ {ΐ πιαν ἰαξε τ|8 ἤϊρὴέ ἔγοπι Βαδυνίοη. 

4Τη ῃοβθθ ἄδυθβ, δηά ἴῃ ὑμδὺ ἰΐπηθ, βαϊ ἢ Ὑδθνθα, 

6 ΟὨΠ]άσθη οὗ Ιβγϑ 6] 8}}81}1 οοΐηθ, ὑῃοὺ δηᾶ δ 

οὨΠ] άσθῃ οὗ δυάδῃ ὑοροῦμογ ; ὑῃ 6} 888}} ρὸ ΟἹ ὑδ6]Ὁ 

ὝΔΥ ὙΘΟΡΙΠΩ, δ8η6α 58}}8}} βοὸκ Ὑδῆνγοι ὑμοὶγ αοά, 

δ ΕΌΓ ΖΊΟΠ 8}}8]}} ΠΟΥ δ8κ, τὺ ὑμοὶν ἔδοθθ Εἰ ογ- 

γα, (βαυησ), ᾿Οὐμηθ γο, δῃᾶ Ἰοὺ ἃβ Ἰοΐῃ οὔτ- 

ΒΟΙνοβο ἴο Ὑδῆνθῃ ἢ 8ὴ ϑνυθυδϑύϊηρ οονθηδηῦὺ ὑδδῦ 

ΒΠ4}} ποῦ Ὀθ6 ζογρούίθῃ.᾽ 

6 γῆν ῬθόΌῦ]ο Βαύῃ Ὀθϑῃ ᾿οβύ Βῆθϑρ : ὑοῦ ΒῃΘρ ἢ ΓΒ 

Ὦδνο οδυβοα ὑἤθιη ὅο 230 δϑύγδυ, ὑΠοῪ δνὸ ἑυγηρθᾶ 

ὕἤθὰ Ῥ8ὸκΚ υηΐο 80 πηουηΐδίηβ : 6 ἢδνθ 2026 

ἔσομαι τηουπίδη ὕο 811}, ὑΠ6ν ἢδνο ἐογρούνθῃ ὑπθγῦ 

ΓΟΒΌηρ-Ὀ]δοθ. 7 Α]] ὑμαῦ ἔουπα ὑπθῖὶ αν ἀονουγοα 

Ὁπδὺ (00 ΗθΌ. ρέζωϊ (πϑϑηΐτρ οὑγτωοϊορίοδν δοηνεέλίης τοϊεα) 
ἀοπούθα οσἱρίηδν ἃ ἰομρ ϑαογοα δίοηδ οἵ τιοηδὲνγ, ὑμαῦ ἰδ ὑμθὴ 
οϑ9 ἴο ἀθποίθ 8 ᾿δίομοιΐηνασε, 0}}} βΔ}ν ἰῦ νψῶϑ υϑοᾶὰ 88 8 
οομίθσωρύυουθ ἔϑσζω ζὸσ δὴ 1620] ζθῃΘΣΑΙν. 

8 Μίοαϊα [1.11], 28; 166. χὶϊὶ. 17] ναϑ ἴο ἐδο Ν. οὗ ΒονϊοΣ. 
» Ψασίϑα ἔγσοσα ἰχ. 102. 
. βοϑυσ. ΤῈ ΗΘΌ. ἰοχῦ, ὈΥ 6 εἰσ ἢῦ ΘΕΙῸΓΣ ἰῃ ΟἿΘ ᾿ἰούΐοσρ, [ι686, 

οπὰ ἰδεν δὁδλαὶδ ἠοἱῃ ἐλεημδεῖυεο. 
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ὑπο, δ8ηα ὑπο} ϑανθΥΒ 68 8814, “ὟὟ}ὸ8ὁἋᾶ δῖὸ τοῦ 

σΌ Υ :᾽ 5 θϑοϑῦβθο ὑΠ6Ὺ δνθ β' πηθ6α δραϊηβὺ ὙΔΕΘΕ, 

086 Βανι αύϊοπῦ οὗ γἰρὐθουβηθθθ, 8ηα 80 Πορθ οὗ 

0861 ἔδύῃοιβ 8 ΕἾθθ ουὖῦὺῦ οὗ ὑῃο πηϊαβὺ οὗ ΒΑΌΥ]ΟΙ, 

8δη4α ρὸ ἔογίμβ ουὖὖὺῦ οὗ ὕμο ἰαπα οὗ ὑμο ΟΠ δ᾽ ἀδϑδῃ8, 

δηα ὍΘ 88 ὑπ0 μ6-ροδίβθ Ὀϑίογο ὑῃθ Βοοκβ. 

Υγαλιυοῖ 8 ῬηΥΡροδα ἰο δγίπο α σγεαΐ ἤοδέ οὗ παϊνοη8 

ασαΐηδὲ Βαδυηϊίοη. 

9 ἘΌΓ, ἴο, 1 δι βύτίηρ δηα ὈΓΙΠρίηρ ὉΡ δρδϊηβὺ 

ΒΑΌΥΙΟΩ 8 ΘΒΒΘΙΔΌΪΙΥ οὗ στοαὺ Ὠδύϊοηβ ἔγοτη ὑῃθ 

ΠΟΡ ΟΟΥΠΟΓΥ : δηᾶ ὉΠ6Ὺ 588}8}} ϑοὺ ὑμϑιωβοὶγοθ ἴῃ 

ΔΙΤΆΥ δραϊηδύ ΟΡ ; ἔχοι ὑθθηο06 Β86 Β8}41]] Ὀ6 ὕδϑῃ : 

ὉΠΟΙ͂Ρ ΔΥΤΟΥ͂Β 888]}}] Ὀ6 88 οὗ 8ὴῃ οχρογὺ ὑυδύτῖὶοῦ, 80 

Γούυγηθῦ πού ομρίγ.5 19 Απὰα ΟΒδιδϑδ 8}8}} Ὁθ 8 

ΒΡ0]} : 811 ὑμδὺ ΒΡΟΪ] ΠΟΙ 8}8]}] ἤδνοὸ ὑμοὶν 411, βαιύ ἢ 

Ὑδῆνθη. 1: ΤΒουρἢ γὸ ἈῸ ρἰδα, ὑβουρῇ γὸ το- 

Ἰοῖοθ, Ὁ γὸ ὑμδὺῦ Ὀ]υΠ6ΟΣ μλΐπο δου αρο, ὑβουρῇ γ9 

Ὀ6 τψδηΐοη 88 δὴ διϑίΐοσ ὑμαῦὺ ἰγοδάοίῃ οαὖ (086 

ΟΟΓΠ), 84 ποὶρἢ 88 βύθϑαβ; 13 γοὺγ τηούμογ' 8881] 

ὈῸ ΒΟΙΘ Δϑδδιηθα; β886 ὑμαὺ Ῥδσθ σψοὺ 888}} ὉΘ 

8 Οοπῃίγαϑυ 1. 3. 
Ὁ ΔΕ. Λοηιοϑίοαά : οἷ. χχχὶ. 23. 
 8ο δορῦύ. ΤῈο ΗοΌ. ἰοχὺ δἀάβ, ψαλιυεῆ. ΟἿ. χνὶϊ. 13. 
ἃ 1.9. Ἰθβαϊηρ [89 τᾶν. 
5 Οἵ 2 δι. ἱ. 22. 

! 1.6. Βαυίομ, τορασγαϑα δ ἐῃὴθ σηοίπορ οὗ ὑπο ἱπάϊνίάυα 
οὐδίχϑηβ (οἴ. Ηοβ. ἱϊ. 2, δ, ψποσο {ῃ6 " πιούμον᾿᾿ 'ἰβ [8Γ80]). 

20 



206 ἸΕΚΕΜΙΑΗ 

ΘθΔΒΠ6α: “ΒΘΒΟΪα,᾽ (Πλθη 5881] 880,}) “6 Εἰηδοσηηοβῦ οὗ 

ὕΠὸ πϑύϊ 8, ἃ τ] ΘΓΏΘΒΒ, ἃ ΟΤῪ Δ η6, δΔηἀ ἃ Βίθρρο !᾽5 

18 Βρθοδῦβο οὗ ὑῃ9 Ὑτδύμ οὗ Ὑδῆνϑα ἰὖ 8}}81}} ποὺ Ὀθ 

1 Ὀϊοα," Ὀυὺ 10 5888}} θ6 ΏΟΙΙ ἀοβοϊαῦθ:: ονθῦν 

Οη6 ὑμδῦ ρϑββοίῃ Ὀγ Βδυ]οη 5181} Ὀ6 δρρδ)]οα δηὰ 

ἢ88 Ὀθοϑῦυβθο οὗ 811 089 βύγοϊοβ ὑμογϑοῖ." 

ΤῊε [οε τηυϊοα ἴο δορίη ἐδα αἰαοξ. 

14 ϑού γοῦγβο γοβ 'ἢ ΔΙΤΑΥ δραϊηβὺ Βδθυ]ο τουπὰ 

δρουΐ, 8411 γο ὑμβαὺῦ Ῥοῃᾶ ὑῃὸ ον ; βῃοοῦ δὺ ὮΘγ, 

ΒΡΘΙΘ ΠΟ ΔΙΤΟΥΒ: [0οΓ δρδαϊηβὺ Ὑδῆνθῃ δύῃ 8ῃ6 

ΒΙῃηθα. 16 Βιῃηῃουῦ ἀραϊηβύ ΠΟΙ τουπα δρουῦ: 886 

Πα βυδιηϊύύθα Πουβοὶ :ἃ Ποὺ υῤίγοββοθ δτὸ ἴδ] θη, 

ΠΟΙ γγὰ}}8 δῖο ὑβσοσῃ ἀονῃ: [ῸΓ 1ὖ 18 ὙδηνΘἢ Β 

ΨΘΩρΡΘΔΠΟΘ;: ἕδκο νϑῆρθδηοθ ὉΡΟῚ ΟΡ: 88 886 

μα ἄομθ, ἀο υπΐο ἢθσ. 156 Ουὐ οἹ ὑῃ6 ΒΟΊΧΟΣ ἔγοχῃ 

ΒΑθγ]οη, δηα ἷπὶ ὑμδὺ Βαπαϊθῦῃῃ 86 β.᾽ 0116 ἴῃ 089 

ὉΠῚΘ οὗ Παγνοϑῦ : ἔογ ἔϑανὺ οὗ ὑῃθ ορργϑββϑίπῃρ βιυγοσα 

Π6ΥῪ 8881] ζ ΘΥΘΙῪ ΟΩΘ ὕο Ϊβ ΡΘΟρΡΙθ, δ8ηα μοῦ 

Β}811] Η00 ΘυοῪ ΟἿθ ἴο ἢΪ8 οὐ ἰδηα." 

ΑΙ γγοπιῖδε οὐ τοδίογαϊίου απὰ ραγάοῃ ἰο 1δ6γαοῖ. 

17 ΤρΓ86] 18 ἃ βοδύϊογθα βῆθορ, συ] ἢ 108 ἢδΥθΘ 

. ΟΥ. ἐϊ. 6; δῃηὰ Ῥοϊον, ἰὶ. 43. 

Ῥ ΉΘΌ. δδαϊ πο δίς : οἷ. οὰ χν]ϊ. 28. 
9 Οἵ, χίχ. 8 (στ θγο 866 {9 ποίθ), χὶϊχ. 17. 
ἀ ἨδθΌ. ρσίνεη ἦεν δλαπᾶ : οἷ. Τϑτὰ. ν. θ, 1 ΟἸΤΟΩ, χχὶχ, 24, 2, 

ΟἼγσγου. χχχ. 8. 

4 ΑΠυάϊΐηρ ἴο ἰοΣγοί σΏΘΣΒ βού θᾶ ἰῃ ΒΑΌν]ΟοΣ : οὗ. 188. χὶΐὶ. 14, 

μι δον. 
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ἀτίνϑῃ αὐσαν : θτϑῦ ὑδο Κίηρ οὗ Αβδογτία ἀθνυουγθα Ηἷπι ; 

8Πα ΠΟΥ δὖ ὑῃ9 ἰαϑδύ ΝΘθυ Δα, ΖΖΣ Κίηρ οὗ ΒΑΌΥ]ΟΣ 

Βαύῃ ρῃδνοα δἷβ Ῥοῆθβ. [18 ΤὨογοίοσο ὑδυβ βαϊν ἢ 

ὙδΔῆνθῆ οὗ μοβίβ, ὑπὸ αοα οὗ [5Γ86] : Βοθο]ᾶ, 1 1} 

ΡΌΠΙΒΗ ὑῃ0 Κίηρ οὗ ΒΑΌΡΙΟη δηαὰ δ18 ἰδηα, 88 1 

ῬΟΠΙΒΗηΘα ὑμο Κίηρ οὗ Αβδυτίδ. 19 Απὰᾶ 1 ψ1}1} Ὀτίηρ 

1Βγ86] ὕδὸκ ἴο δὶβ μοπιοδϑίθϑδα, δηα ἢθ 8041] ἔϑοα οἢ 

Ἄγ 6] δηα Βαβηδη, 8Πη6 ὍΡΟΙ {86 Ἀ}}18 οὗ ΕἸ ΡΗΓίτη 

8η6 1 ΟἸἸ68α 5}4}] Η18 βου] "6 βα βῆθα. 30 71η ὑπ οβθ 

ἄδΥϑ, δηᾶ ἴῃ ὑμδὺ {1116, Βαϊ ἢ ὙΔΆΤΘΙ, ὑΠθ ᾿πἰαυϊύν οὗ 

18.868] 58}8}} θῸ βουρῃῃῦ ἔογ, δηα ὕδμοιθ 888} "6 ὩΟΏΘ ; 

86 80 Β'η8 οὗ δυάδι, δηα ὑῃοῪ 8}8}} ποὺ Ὀθ ἔουπᾶ : 

ἴογῦ 1 ψ}} ραγάοῃ ὑῆϑιῃ σβομὶ 1 ἰθᾶνθ 88 8 ὔσϑιηηδηΐ. 

Ἠβοπειυοά ἱπυϊαίίοην ἰο ἰδ6 [ο6α ἰο αἰαοῖ Βαδυϊοη. 

Το γγορλοῖ᾽ 8 οχιμμαίίοη, οὐον ἦεν [α]]. 

31 ασυΡ ἴο {86 Ἰαπά οἷν Μογαύδίπλο, [0 ὉΡ δρδίηδϑῦ 

ἰῦ, δα δραϊηβύ ὑπ ᾿πηδοι δηΐβ οὗ Ῥοκοαΐ : β]δῪ δηὰ 

5 Μορηίίοποά 88 ἴΠ0 δϑβϑῦ, οῦ οσζβῃ, οὗ αρρείξί6 : οἷ. οὨ χχχί. 14. 
Ῥ 80, αἰνιταΐηρ ὕνγο σόογὰβ, ἔοσ ἃ στδζωσηδῦϊοδὶ γσϑϑϑοι, αὐ οσϑηῦ, 

τἰτβουῦ ΘρΡΡρυγϑοΐδ᾽θ σὀβδῃρο οὗ θϑῆθθ. 
9 Μογϑίδαίσωο ᾿ ἰἱβ ον θηῦν ἱπίθηοα 88 ἃ πϑῖὴῶθ οὗ Βδργ- 

Ἰοηΐα : ῥϑῦῆαρθ Ὀθαθϑοὰ ὑρὸμ ἃ ροββί]θ Βαδυ)οηΐδη πθσθ οὗ 
ϑουΐῃ Βδθν)οιΐα, “᾿δηὰ οὗ {89 »Ἅ» Μαννάξέηι,, οὐ " οὗ ὑμο Β ἴοσ 
Εἰνορ᾽ ([ὴ9 Ῥογϑίδῃ Οὐ), Ηθθγαϊσθα δὸ 88 ἰο δυρροθὺ ὑμθ 
τοθϑηΐηρ ουδῖες οΐαπος (ος Ὀουδίε Βιί ενη 69). 
ΔΑ Ῥθορ]ο οὗ ΒΕΡυ]οηΐδ (ΕΖ. χχίΐ. 23), τωϑαἐοηϑὰ ὈΥ βασζζου 

ΔΙΔΟΩΔ ὑσῖρθα Ὀοσγαάοσίηρ οὐ ΕἸδσω, δηὰ πδιηθὰ ὑοσῆδρθ Ὁ ἐπμθ 
ΡῬτορδοῦ ἂ8 βυρροαίύίηρ [Π6 468 οὗ υὐδίῥαξέοι, ρων (ΗΘΌ. 
»ᾶχαά, ἴο υἱδῖί οΥ ρυιπέολ). Ῥγοηποιηοο, " Ῥδἰκδά.᾽ 
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υὐύουὶν ἀθδίσγογ" αὐΐορ ὑμθι," βαὶ ἢ Ὑδῆνθἢ, δηα ἀο 

ΒΟΟΟΙΟΙΪῺρ 0 811] ὑμαῦ 1 δᾶνο οοιηδησθα ὑῆθο. 

12 Α βουῃᾶ οὗ αὐ] 18 1 ὑμο ἰδῃηάᾶ, δῃα οὗ γτϑαΐ 

ἀοδίγυούίοη 9 285 ον 18 ὑῃ6 ΠϑΙΏΤΩΘΡ οὗ ὑῃ6 ψ80]6 

οϑυΐῃ ουῦὺ ΔΒΌΠΟΘΙ δηα ὈγοΟΚθη ! ΠΟῪ 18 Βδθυ]οη 

ὈΘΟΟῚΘ δὴ δρρδαίτηθηὐά διηοηρ ὑῃθ πδύϊοηβ ' 241 

Ὦδγνο δὰ ἃ μίῃ ἴοῃ ὕμθθ, δῃα ὕμπου αγῦ αἷβο ἔβδκϑῃ, 

Ο Βδθυ]οη, δηα μου νγαϑὺῦ ποὺ δισϑο: ὕδου δγὺ 

ἔουῃά, δηά 4180 οδυσῃύῦ, Ὀϑοδῦβθ ὕμου Βαβῦ ργονοκοϑα" 

ὙΔΏνΘἢ. 36 ὙΔηνΘῃ Παύμῃ ορϑηθα Ὧ18 8ΘΙΙΩΟΌΓΥ, 

8η4 Βεύῃῃ Ὀγουρμῦ ἔογῦμῃ ὑῃ6 ΡΟ Β οὗ ΠβΒ ᾿παϊρηδ- 

ὑοη :: ἴον ὑμ0 1,ογτὰ, ὙδΏνΘἢ οὗ Ὠοβὲβ, δύῃ 8 σουῦΐ ἴο 

ἀο ἴῃ ὑδο ἰδηα οὗ ὕΠο0 Ομδϊάδϑθδῃβ. 35 (ὐτὴθ δραϊηδῦ 

ΠΟΙ ἔγοῃπιὶ ΘΥΘΙῪ αὐδυίοσ, ΟΡ ΠῸΓ βύοσθῃουβδβδέξε : 

ΟἾΔ ΒΟΡ Ὁ 1 ἤθδρβ (οὗ ΟΘΟΓ}), δηα αθβίσου ΠΡ 

αὐδουγὴ : Ἰοὺ ποίῃίηρ οὗ ΒΕΓ δ Ἰοῦύ. 57 ΕΙαν 411 ΠῸΓ 

Ὀυ]]οΟ Κϑ' ; ἰοῦ. θὰ χὸ ἀονῃ ὕο ὑῃθ6 Βαυρῃίογ : γγὸθ 

ὉΡΟΩ ὑμοιη ! ἔογ ὑΠ6 Ὁ αΔΥ 18 οοτηθ, ὑδ6 ὑΐπηθ οὗ ὑΠ6 }Γ 

86. ἨοΌ. δαῃ (οΓ ἀευοίε) ; οἷ. οῃ χχν. 9. 
Ὁ βορῦ. ϑγγ. οπιϊῦ, αὐέεν ἐῆετι (ἢ Ὧ88 ΡΓΟΡΘΌΪΨ δγίϑϑῃ ἔγοσω 

8 σοΣΓυρὺ τορούξθοι οὗ ὁ υὐδοσῖν ἀσβῦγονυ ᾽). 
5“ ΗΘΡ. α ργεαΐ δγεακίηρ. 8360 οἡ ἱν. 6. Οἵ. χῖν!!. 8, 11. δά. 
ἅ Οὗ, α ἀεδοϊαέίοτι ; 8566 ΟἹ χνϊ!. 16. ὅο Ἰ:. 4]. 

9 Ον, ολαϊκεηρεα ; Ἰ1ῦ. ἐχοϊεα ἐδνδεὶ ἀαραΐϊπδίέ. Οἵ. 2 Κίηρε 
χίν. 10 (ἈΨ τὰ.) 
,ἷ Εἰ. ἔον [ἢ πδύϊοῃβ το Ὁποο:βοίου δὶ Υ ρϑσίοσση ΗΒ ρυσροθθ 

δραϊηδὺ ΒαΌν]οΣ : οὗ. 188. ΧΙ, ὅ. 
δ ΟνΥ, ργγαμαγίέδ. ῬτοΟρϑεῖν, 7οααεγ-δίογεϑ. 
Ἀ ῊΘΡ. δαπ (οΥ ἀξυοίε) ἦεν. ὅθ Ὠϑυΐ. χἱὶϊί, 1δ, 16. 
ι Εἴρς. ἴογ γοιπρ ΨΑΥΤΙΟΓΘ : 8960 ὑῃ9 ΒϑῖῺθ0 ἔρυϊθ ἰῃ 88. χχχὶν. 

1; ϑῃὰ οὗ. α]8ὸ 29Γ. χ νι. 16, Ἰἱ. 40. 
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νἱβι δίϊοη." 38 ΤῊΏΘ νοΐοϑ οὗ ὑβοὰ ὑμδῦ 90 δῃηὰ 

οϑοδροὺῦ ουὖ οὗ (86 απ οὗ Βδογ!ομ, ὅο αἀθο]δγθ 

ἰπ Ζίοη ὑῃ6 νϑηρθδῆοθ οὗ Ὑδῆνθῃ οὐνρ αοα, ὑΠθ 

ψϑηρθδηοθ οὗ [18 ἔθ ]θ.5 

Βαδυΐϊοη υυἱῖϊ δὲ σοπιροϊϊοα ἰο ἰοὲ ἤν οαρίϊυοδ σο. 

39 (411 ὑορούμου ὑῃθ διΌΠΘΓΒ δραϊπδύ ΒδΌΥ]Οη, 4} 

μοι ὑμαὺ Ὀοπηᾶ ὑμθ ὈΟῪ ; οδιὴρ δρδίηβὺ ΠῚ τουπᾶ 

δουῦ ; [ἰοὺ ὑμοσθ θὰ ΠΟἢΘ ὕο ΘβΟδΡ6 : ΓΘΟΟΙΈΡΘΗΒΘ 

ΠΟΙ δοοοσαϊηρ ο ΠΟΙ ψοῦΐκ ; δοοογάϊηρ ὕο 411 ὑμδῦ 

Βῃὴ6 δΒαίῃ ἄοῃοθ, ἀο υηΐο ΠΟΙ: [οΥ δρδίηβῦ Ὑδῆνθἢ 

Βαίῃ!. βῆ Ὀϑϑὴ ρῥτγουά, δραϊηβὺ ὑμὸ (Ηοὶγ Ομ οἵ 

18Γ8601. 80 ΤὨογοίοσθ ΠΟΥ γουῃρ Π20η 88}8]} [84}} ἰῃ 

ΠΟΙ Ὀγοδα ρΊδοθϑ, 8ηα 811 ὮΘΓ θη οὗ ὙὙδ. 8848]]} 

Ὀ6 Ὀτουρμύ ὕο 8||6ηοθ ἴῃ ὑμδὺ ἀδυ, βαϊῦ ἢ Ὑδηνθῃ. 

81 ΒΘΠΟ]α, 1 δ δρδίηδύ ὑμθθ,, Ο ὕμπου ῥγουᾶ ομθ,Ἔ 

βδὶ ὑμ6 [μοτὰ, Ὑ ΔΆ Θἢ οὗ μοβίβ : ἔοσ ὑγ ὅδ γῪ 18 ΘΟ"η0, 

086 ὑΐπι6 ὑῃδὺ 1 ψ1}}} ν]βιύ ὑῃ66.} 82 Αηᾶα ὑδμο ργουᾶ οῃθ 

8411] βύυμ ὉΪ]6 δηα ἔ811, δηα ἢθ6 85}8]}} ἢδγο ἤοπθ ἴο 

ΓΔΒ ΕἾΤ ἋΡ : 8η41 ν1}} Κίπα]6 8. ἤγθ ἰὴ 8 οἱ 108, 

8δηα [1ὑ 8588}} ἀθνοὺν 4}1 ὑμαὺ 18 τουπα δρουῦ ἰπη. 

. Οἱ. χινί. 216. δ 16. οὗ ἐπ Πἰδοταἰθα ὕϑννβ. 
91.9. ὑῃῆ9 νϑηρθθῆοθ ἄὰθ ἴο Ὠἰδ ἔθιωρὶ]θ ἔοσς ἐΐβ βανίῃα ὈΘΘῺ 

Ὀυγηῦ ὈΥ͂ ὑπθ ΟΠμδι ἀδϑϑῃβ. 

ἀ δο ΗΘ. ἰθοχῦ; ΗθΡ}. τῶδγῃ., τωϑὴν ΜΗ8. γογβίοῃβ, ζαί δεν λαῦε- 
“ Ηοροαίθϑα ἔτοτα χϊχ. 26. { Οἱ. χχὶ. 13α. 
ς: ἨθΌ. Ο Ῥρνίαε. ββϑιγαλδγν υ. 32. 
" βορῦ. (ὶῦ} οὐ ΠΣ Ροΐη 8) 88, ἐδ ἐΐγι6 οὐ ἐὰν υἱοίίαέίοη. ΟἿ. 

υ. 21, χὶνὶ. 21 ; αἶϑο νἱῖϊῖ. 12, χ. 1δὅ, 11. 18. 
' Βοροϑαίθα, ἢ δἰ ἰσηῦ ναγίδυϊ δ, ἔσοτῃ χχὶ. 14. 
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83 ΤΏΒ βαϊἢῃ Ὑ δῆτ οὗ Βοβίβ : ΤΏ ομ]ἄγθῃ οὗ 

15.868] δηα ὑπο ομπ]άσγθῃ οὗ δυάδη δῖθ ὀρργοββϑα ἴο- 

ἀοῦμοῦ : δῃηᾶ 4]} ὑμαὺ ἕοοκ ὕμϑοῃι οαρύϊνοα μο]α ὑμθιη 

ἔαδῦ ; ὉΠΟΥ͂ γοέμβο ἰο ἰοῦ ὑβϑιῃ ἷὯο. 84 ΤὭΏΘΙΥ ΓΘαΘΘΙΏΘΓ 

ἱβΒ βίσοῃς ; Ὑδῆνθιῃ οὗ Βοβίβ 18 ]8 ὭδΔΙὴΘ : δ6 88}48]] 

ΒΌΓΟΙΥ ἀοίθηα ὑῃ6 1 οδυβθ, ὑμδὺ ἢθ τδῪ ψὶνο τοϑὺ ἴο 

ὑῃο οαγίῃ, δηᾶ αἰβαυϊοὺ ὑπὸ ἱῃῃδθιδηΐβ οὗ Βαθυ]οη. 

ΤἼς ἄοοπι ἱπιπιϊποηξ ᾿ροη υ᾽ εγιιδαΐθηι. 

δῦ Α Β.γΟΓΑ͂ 18 ὕὈὃὈοῸη ὑπο Ομ δ᾽ ἄδϑϑῃβ, βαϊ ἢ! ὙδΗΘΕ, 

δα ὉΡΟῚ ὑ86 ἱπμαρ ϊδηΐθ οὗ ΒδΌΥ]ΟοΩ, δηα ΡΟ ΠΟΡ 

ῬΓΪΠΟΘΒ, 8Πα ΡΟ ΟΡ ψ|806 ἴΏ6η. ὅ56Α βυοσα 18 

ὍΡΟΙ 86 Ὀοδδίοθυβ, δηα 86 Ὺ 588}}41}1 ἀούοῦ ; 8 βυοσα 

ἰΒ ὍΡΟΙ ΠΟΙ ὙΥΔΙΤΊΟΥΒ, δηα ΠΟΥ 88}}8}} 06 αἰβηηανθα 

δΊΑ Β.ΟΓΩ 18 ὍΡΟΩ ὨΟΙῸ ΠΟΙΒΟΒ, δηα ὕροὴ 615 

ομδιϊοῦβ, δηα ὉΡΟῚ 811} ὑπ τιϊχϑα ρϑορ]ϑᾶ ὑμαὺ δ.θ 

ἴῃ ὑ8ο τηϊαϑύ οὗ ΠΡ, δηα 6 Υ 81}81}1 ὈΘΟΟΙῚΘ 88 γΟΠΊΘῺ : 

ὃ ΒΟΓΟ ἰΒ ὌΡΟΩ ΠΟΙ ὑγθδβυγοδ, 86] ὉΠΟΥ͂ 8841} ὯὉθ 

ΤΟΌΡΘα. ὅ8ᾺΑ αἀτουρῃδ 18 ὕροὴ ΠΟΙ ψδΐθσβ, δηάᾶ 

"ΟΣ, ὀηυρίν Ῥγαίδγϑ; [9 Δ᾽] βίο Ὀοίηρ ὕο ὑπ ὑγορῃοῖβ δηὰ 
αἰνίποσθ, το Ῥγοσζηΐϊβοα ΒϑΌν ΟΣ δοουσίῦν. ΟἿ. 168. χ]ῖν. 2. 

1,6. Ὀθοοτὴθ ἔοο] ἸΒἢ (158. χίχ. 13, 7οσ. ν. 4 [[ῃ9 βδὴθ ΗΘ6.]). 
5. 0 νυν. (πούϑ ἴθ ργθοθαάϊησ δηα ζο]]ονίως οἰδυβθα). ΤῈΏΘ 

ΗΘΌ. ὑοχὺ μα, δ. ΤὮθ οὔϑηρθ ἰῃ ὑπο ΗδθΡ. ἰ8 νϑυῪ β συ. 
4 Το. ἔογϑίῃ ΤΩΘΓΟΘΏΒΣΙΘΒ: 866 Οἢ ΧχΥύ. 20. 
9 βορύ. (1.06.), ϑγτ. Βδνθ, α διυογά. πὰ ὕπο Ηϑθῦ. “Βνοσά᾿᾽ 

(ζεγεδ) ἀἰἔθτθ ἔγοσα " ἀγουρῃῦ᾿ (λδνοδ) ΟἿ ὉΥ 8 βἰῃρὶ9 νοῦνϑὶ : 
δηα 1ὑ 18 υποογύϑίη μοῦ οΥ ὑπ ργορῃοῦ ᾿ηὐοπαοα ἰδ 50] γ 
ὅο νΔΥΥ ὑῃθ ψοσὰ υϑϑᾶ ΌΥ Πἰπι ἴῃ ὕ}9 οὔθ Γ οδ868 80 88 ἴο δἀδρὺ 
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ΠΟΥ 8811] ὈῸ ατγὶθα ὕρ : [ογ ἰύ 18 8 ἰδῃᾶ οὗ ζτδύϑῃ 

ἸΔΡΘΒ, 8η6] ὑβσουρῇ 1(10185 ἀο ὕμπου τῇδκὸ ὑδϑιι- 

ΒοΙνθβ τηϑα." 89 ΤὭογϑίοσο ψ 1] Ὀθδαβίβ οὗ ὕπο ἀθβογύο 

ψῦὰ Βου]]πηρ ογθαύιγοθὰ 8}8}} αὐὑγὸ}} (0Π 676), δῃηὰ 

οβύγίομθβ 5}8]1] αὐγ6}1} ὑβμουϑίῃ : δηᾶ 1 8}81}} Ὀ6 πο 

ΠΔΟΙῸ ΣΠΠΔΌΪϊ θα ἔο᾽ ονὸῦ : ποι 8841] ἰὺ δ6 αχοὶῦ 

Ϊἴπ5 υπῦο 811 σοῃογαύϊοηβ 40Ὰ5 ψῇθη αοα ονϑῦ- 

τον ϑοάομη δηα (ὐοθοσσδῃ δηᾶ μθ Ὡϑρῃ ΟΟΓ 

οἰδοθθ ὑμοσθοῖ, βαϊῃ Ὑδῆνθῃ, Ποὺ τδῃ 8}|4]}] αχο]]} 

ὕΠοΓΘ, θὲ ΠΟΥ 5}8}} ἃ. βοὴ οὗ ἤδη ΒΟ] ΟὝΣ ὑθογθίη. 

» 

Ιεδογζρέϊοη, οὐ ἐδε ἐπυαάογ. 

4 Β6Π0]4,} 8 ῬΘΟρΙΘ οοχιηϑίῃ ἴτομη δ ποιΐῃ ; 

δ:ηἀ ἃ ρτοδῦ πδύϊοῃ δηα τϑὴν Κίηρθ 8}}4}} Ὀ6 βύτοα 

ἦθ ἴο “ ναῦοσβ, ΟΣ Ὑοῦμοῦ ἢθ6 ἰηϊοπαάθα ἴο θοὸρ ὕπο βϑιὴὼϑθ νοσγὰ, 

υδίηρσ ἰδ ἴΠθη ἰπ ἃ Ηχ. Β0η89 οὗ ῃθ τωϑϑῆβ δἀορίϑα ΌὉΥ ὑῃθ 88- 
88] ηΐθ ἴο ουὖ ΟΗ͂ (ῆ9 τνδῖθσθ ψ Ὡ]Οἢ Οἱ ΘΓ βοσνϑα 88 ἃ ἀϑἔέϑθῃοθ ἴο 
ΒδΌνΪοη, ΟΥ ῥγονίἀϑαὰ βΌΡρ] 68 ἔος ΠῸΣ ρορυϊαϊίοῃ αἀυτίησ 8 
Βῖθτθ. 

56 ΗΘΡ. ἐέγγοῦϑ, ἷ.6. οὈ͵ϑοῖβ οἵ δ᾽δγζω, ἱγοπίσδ!ν ἔος ἔαϊθο μοάβ. 
(Ἰηὸ σνοσὰ ἴῃ (8 βΒθῆ80 οοουσβ ΟἿ] ὮΘΓΘ.) 

» δορῦ. Αα4ᾳ. ϑγτησγ. ὅυσ. ψυΐϊχ. Ταγρ. (νοσαϊϊδίησ ἢῃ0 ΗΘΌ. 
σοπϑοηϑηίθ αἱ Πογθ Ὁ] γ) σϑϑὰ, πα οἵ ἰάοῖδ ἀο ἐδεν δοαδὲ ἐλεηιϑεῖυεϑ 
(Ρβ. χον!]ΐ. 7). 

5. Ὅν, ρϑγῆδρϑ (ἔγοτλ ὑπθ Ασϑῦϊο), ιοὐϊά οαἰδι ΟἿ. 188. χίϊ!. 21, 
χχχὶν. 14. 

4 7.9., ΡΓΟΡΔΌΪΝΥ, ιὐοΐσθδ; οὗ. 188. χὶϊ!. 22 (ΕΨ ὰ.}, χχχῖν. 14 
(ΒΡ .]. 

4 ἨΘθΌ. ὦ δδλαὶϊϊ δἷξ ὸο ἤλογε 707 ευεν, πιενδενγ αιυοῖϊ (χνὶϊ. 2δ, χὶῖὶνἹ- 

26). { Ἑτοτὰ ἴδββ. χίϊἹ. 20α. 
ξ Ἠορθοαϊθα ἔγουλ χ]χ. 18. 
Ἀ Ψυ. 41-43 δ΄τὸ τϑρϑϑίϑα ἔγοιω νὶ. 22-24, υὶ ἢ ἢ πΘΟΘΘΒΘΤΎῪ 

σἤϑηροθ ϑαἀδρύϊηρσ ὑἤϑγα ἔγοτη ΨΦυά δὴ ἕο Βαδργυίοη. 
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ὮΡ ἔγοια ὕθ υὐὐοΓιμοθῦ ΘΟΥΠΘΙΒ οὗ ὑμθ ϑασίῃ!. 42 ΤΟΥ 

ΙΔῪ ΒοΙά οῃ ὈΟΥ͂ δῃηᾶ ᾿δνυθὶῃ : ὑΠ6 Ὺ 8.6 ογιθὶ, δῃὰ 
ἢδνθ ὨῸ ΠΊΘΓΟΥ : μοὶ" νοΐοθ γοδσούῃ {κὸ {86 868, 

δηα ὑΠ6Ὺ τἱάθ ὉΡΟῚ ΠΟΙΒΘΒ: ΘΥΘΙῪ ΟἿΘ βού [ἢ ΔΙΤΑΥ, 

88 ἃ ἴΏ8Π ο 80 Ὀαύ]ο9, ἀραϊηβὺ ὕμοο, Ο ἀδυρθηύογ οὗ 

Βαῦυοη. 457ΤῺ6 Κίηρ οὗ Βδρυίοη μαύῃ ἢθαγαὰ ὑῃθ 

ἔδτηϑ οὗ ἔθη, δηαὰ ἷ8 ἤδη ψὰχ ἴθϑ!ο: αἰἸβύγοθβ 

δύῃ ὕδκθη Βοϊὰ οὗ Βἷπ), δηα ρδῆρθ 88 οὗ ἃ σοδῃ 

ἰη γᾶνδὶ!. 44 ΒΘΠΟ]α,5 ὕμοσθ 8881} οοθ ὉΡ ΟἿΘ 

ΕΚ ἃ ᾿οὴ ἔγοιῃ ὑπὸ ρὑγίἀθ οὗ ϑογσάδῃ" δραϊηδὺ ὑῃθ 

Θἀυσίηρ Βαρὶ αύϊοῃ : ἔογῦ ἰῇ ἃ πηοσηθηῦ Μ0|1 1 οἤδϑθ 

ὑΠθ ΔΌΔΥ ἔγουῃ ἰῦ; 8η4 ψΒΟΒΟΘΥ͂ΘΓ 18 ΟἤοΒθη, ΕΪπὶ 

ΨΠ11 δρροϊῃηῦ ονὸγ ἰῦ : ογ γγ͵ο 18 ᾿ἰκὸ τὴϑ ἢ δῃὰ 

ἘΟ Ὑ11 Ηχ ἃ ὑ1π|6 ἴου πὸ ἢ δηᾶ γγῇο 18 6 Βῃθρ- 

Βογὰ ὑμδῦ οδὴ βίδῃα Ὀϑέοσθ τ ἢ 4 ΤὨγοίοσο ἤΘΆΓ 

γο {86 οουβ6] οὗ ὙΔΏν ΘΕ, ὑμδὺ ἢΘ μϑαύ ὑδϑῃ δραϊηβῦ 

ΒαΡυΐοη, δηᾶ μἷἰβ Ῥυγροβθβ, ὑμβαῦ πὸ Βδαίῃ: ρυγ- 
ῬΟΒΘα δρδϊηβὺ ὑῃ6 ἰαπα οὗ μθ Ομ δ᾽ δθδῃβ : ϑϑΌΓΟΙΥ 

ΠΟΥ 588}}41}1 ἀτὰρ ὕδμοπι, θυϑθῇ ὑμθ βῃλδ]]οϑὺ οὗ (ἢ 

βοοῖτ ; ΒΓΟΙΥ ἢ6 588.8}1 τηδῖθ ὑμοὶγ Ὠοιηθβίθδα δΡ- 

Ρδ]1οα Ὀϑοδῦβα οὗ ὑμθηλ.5 4 Αὐ {Π6 (ἱάϊηρδ,4 “ ΒΔΌΥ- 

5 γύυ. 44-.4θ ἃἴοὸ τορϑϑίϑα ἔγοῃμλ χὶϊχ. 19-2]1, τὶ ἢ ὑπ ὨΘοΘδΒΟΣΥ 
οὔδησοθ δάδρυύρ ἴμοτα ἔσοτη Εἰἄοτη ἰο Βαργίοθ. ΤῈ “Ἰοη, 
ὙΠΟ ὑμοῖθ 88 ἃ ἤσιγο οὗὐ Νορυσῃδάηθζζαγ, Ὀθοοσηθθ ἢΘΙΘ, 
οὗ οουζθο, ἃ ἔρυτο οὗ ὕνσευβ. 

Ὁ 369 ου ὑπὶ8β δῃὰ οὔῃογ ὀχ υθββίοηβ ἰῃ ὑῃὲθ νϑγϑθ ὑὴθ ποὺθϑ ΟἹ 
ΧΙΙχ. 19, 20. 

9 Οε, ἀεδοΐαέε Ὡροὶ ἐδεηι. 89 οὐ χίϊχ. 20. 
4 ἨΘθΡ. δοιιπα, ΟΓ υοἵοα (νὶ2. οὗ ὕΠ9 ἔο]ονσίης πγοσάθ). 
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Ιοῃ 18. ὑδκοη,, ὑῃθ ϑασίῃ ὑγϑιι οί, δηα ὑἢθ ΟΥὙ ἰ8 

ΠΟΘΙ δηηοηρ ὕμθ δύ οΠΒ. 

Ἠεοπεοιυοά απηοιμησοηιοηξ οἱ ἐδα αρργοαολήηρ ἄοοπι οἱ 
Βαδυίοη : ἴἰοί ]1δγαοῖ δαδίοη, ἐο ἴφραυς ἤεγ. 

11. 1 ΤῺυ8 δα: Ὑδάνοη, ΒΟ Ο]α, 1 8 βὐϊστίηρ ὕὃὉ 

δϑεαϊπδὺ ΒΑΡΎ] Οη, δηα δρδίηδὺ (ἢ ἱπηδοὶ δηίβ οὗ 

1ω60-Καιλδῖβ, ὑ86 βριγιὺρ οὗ ἃ ἀοβίγσουοσ." ΑΠα 1 

11 βοῃα υηὔο ΒδΌΥ]ΟΣ ὙΠ ΠΠΟυγΟΒ, ἢ δηᾶ ὕμοΥ 88}48]] 

ὙΠΠΟΥ ΠΟΙ, 8Π6 ΘΙΡΟΥ ΒΟΡ ἰδηα : [οΟΥ (60 88}18}} 

Ὀ6 δρδίηβὺ 6 τουπα δρουῦ ἴῃ ὑμ6 ἀδν οὗ ὑγουθῖθ. 

31οὐ ποῦ ὑμ6 ΔΙΌΠΟΙ ὈΘηα []8 Ὀονν, δηα Ἰοὺ Ὠἷτὰ ῃοῦο 

0 ἈΪΠΊΒΟΙΣ ὉΡ ἴῃ 18 οοδὺ οὗ τηδὶ] :}: δηᾶ βρᾶῦθ γ 

ποὺ ΠΟΡ γουῃρ πηθῇ ; ὟΟἰθβίγου γὺ υὐΐοῦγε 41} ΠΟΡ 

ἢοβύ. 4 Αηᾶ ὑμονὺ 888]] 411] ἀόνγῃ β]δίη ἴῃ ὑμο Ἰδηᾶ οὗ 

5.1.9. Ολαϊάαεα (800 υυ. 24, 3δ), Ηοῦ. Ζαδαϊηι, νυ θη ἰῃ ἐδ 

ΟΥ̓́ΡΏΘΡ οδ]]ϑὰ “ ΑὐθΘΒὮ ̓  (866 οἡ χχν. 26). “[,90-Ἰκϑιχδὶ ̓ ᾽ σϑϑῃ8β 
086 Ποαγὺ (οσ, “ Π9 τηἱϊάβῦ,᾽ “ οϑοηΐτο,᾽, Ὠϑυΐῦ. ἰν. 11, ΕΖ. χχν!. 4) 
οὗ ὑπϑσὰ ὑπδῦ γἴθθ ὉΡ δραϊηβὺ γλθ.᾿ 

Ῥ βοθυ. 1]; δηὰ οὗ. Ηδρ. ἱ. 14. 
9 Οἵ. χχὶϊ. 7. 
ἀ ὅο Κὅϑυσ. Ταγῃ. υΐϊ,. (οὔθ νονοὶ αἱ ογοη ). Τῆο ΗθΌ. ὑοχῦ 

48, δέγαπιρεγ5 (χἄγίηι ἴον χόγέηι). ΕῸΓ ὑπθ ἔογια οὗ [Π9 βϑηύθῃσθ 
αἴ. χνὶ. 10, χχΙ. 4, χ͵νΣ. 12. 

4 8ο δ ΜΗΗ., ὅυσ. Ταῦ. νυν βυτ.-οχ. ΤῈ ΗθΌ. ἰοχὺ γϑϑαβ, 
Αραϊηδὲ (Ὠἰπλ ὉΠ80) δεπαείλ, ἰεί ἐς αγοΐεν δεπά δ)ὲδ δοιυ, απ ἀραΐηδὲ 
(γα ὑμδῦ) ἐμ οιΐ, ἰηιϑοῖ ὦ ἴη, οἷο. ; θαῦ {Π9 ατδζασγωδσ οὗ ὑδὶ8β 
ΤΟΙ ἀϑσης ἰ8 ἀἸ ἤἼσουϊῦ δηα ἐπα ργοῦΘὈ]9. 

{Ἰοὺ ποῦθ οὗ δ9 ὑψασσυίοσβ οὐ Βαθυϊοη ἄστὴ ὑδοζηθοῖνοθ ἴοὸ 
ἀοίοπμα ἢθτ, ἔον ἐδ τ} ὈΘ τ1ι86]688. 

Ἔ Ἠοῦ. δαη (ον αδυοίε); οἷ. 1. 2]. 
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ὑπ6 Ομδἄδθϑῃβ, δῃᾶ ὑμπγυβὺ ὑβσουρῇ ἴῃ ΠΟΙ βύσγοοϑίβ. 

ὅ ἨῸΣ [5786] ἰ8Β ποὺ ψίαονοα," ΠΟΙ Ψυσδῇ, ΤΟΙ ἨΪΒ 

αοά, ἔτομι Ὑδῆνθῃ οὗ μοβίβ ; Ὀυΐ ὑπο ὶγ ἰδηαῦ 18 ἔ]} 

οὗ συ]ῦ Ὀοέογοο ὑῃ09 Ηοὶν Ομ οὗ Ιβγαϑὶ. “5 ΕἾθθ ουὖῦ 

οὗ 0ῃ6 τηϊαβὲ οὗ Βδυίοη, δηα βᾶνθ ΘΥ̓ΘΙΎῪ τ8η ὮΪ8 

ἴθ ; 6 ποῦ ουὖ οΥ̓͂ ἰῃ ΟΡ ΠΌΣΟΥ : ἔογ 1ὖ ἰ8 ἃ 

ὑϊτὴθ οὗ γϑῆρθϑῃοθ ἔογ Ὑδῆνθἢ ; ἃ ΓΘΟΟΙΏΡΘΩΒΘ 18 ἢς 

ΤΟΡΑΥΪρ ἤο ΠΟΥ. 7 Βδρυίοη δύῃ Ὀθϑῃ ἃ ζοϊάθῃ οὺρ 

1ῃ ὙΔΆΣΘἢ Β Π8πηα, ὑμαῦ τη866 81] ὑῃο φασί ἀσυηξοῃ : 

οὗ Π6Γ ψίηθ 086 πδύϊοῃβ ἢδνο ἀσυηκ : ὑμογοίοσθ (ῃθ 

ΠδύϊοηΒ 86 Ὀθβίαθ ὑδμουηβοῖνοβ ὃ δ θη} } [18 

ΒΑΌΥ]ΟΩ ἔδ]]9η δηα ὈΓΟΪΘῺ [9 ΠΟ] γὺ ἔοῦ ὨΘΓ! 

ἴακο Ὀδὶτὰ ἔοὺογ ΒΟΥ μῥδίῃ, ρογδανθηύυτο 886 Μ1] Ὀθ 

Ὠρδ]9 1" 9 γοθ σουϊὰ αν ἤϑδαϊϑα Βδθυίοῃ, 

Ὀυΐύ 586 ἰβΒ πού ΠοΑΙΘα : ἔοσβακο ἢϑγ, δῃά ἰοῦ ὕ8 93Ὸ 

ΘΥΘΓΥ͂ ΟἿΘ ἰπύο Ὠ1Β8 ΟὟ ΟΟΥΠΥΓΥ : ἔογῦ ΠΟΙ Ἰυσροιηθηῦ 

ΤοδοβοὺΒ υηΐο θδνθῃ, δηα 18 θα ὉΡ ονϑῃ ἴο ὑῃθ 

ΒΚῖοβ. 10 Ὑδῦνθη παίῃ Ὀγουσῃῦ ἔογίῃ οὐγ τἱρῃύ- 

5 Οἱ. ἔον ἐῃ9 ἔρυτο 188. ᾿ἰἷν. 4. 
Ὁ 1,9. ὑπο ἰαπα οὗ πο ΟἸ δ᾽ ἀδοϑῃβ. 
ο Τἰϊ. ἥοπι, ἰ.6. οὐ ἐδ ραγὶ ο7- πὶ ἐδε ἡμασεηιοηὲ οὗ : οὗ. ΝΠ. 

χχχὶίϊ. 22, Φοῦ ἵν. 17 (ΕΝ τὰ.). 
ἀ Ἑΐᾳ. ἴοσ, Ῥου)άοσοα δηθὰ ΘΙ ρ]οβα Ὀθέοσθ ἤθγσ. Οὗ. χχν. 16, 

τὶ Ὅὴ6 ποίϑθ. 
9 Τὰὴϊκο ἃ " οὺυρ᾿᾽ (υ. 7). 
4 ΤῊΘ ΨΟΓῸΒ δ1Θ οὗ οοιγθθ τηϑϑηῦ ἰγοη ον. 
ε Τῃ [Π16 δηὰ ὑπ ποχὺ νϑσϑθθὸ ὕῃο ὅὄονγε δΓΘ γορυύθθθηῦθα 88 

δἀαγοαβίηρ οὔἢοσ ζογθ  Ή ΘΓΒ γοϑι ἀϑηῦ ἱπ ΒΑΌν]οη, δηα βυσροβίίης 
ὑμαῦὺ 88 6ῦ ἀοοσὰ ἰβ ἢονν βθϑ]ὶϑα ὕπον ϑῃουα 411 βδϑύθη ἴο ἰϑᾶνθ 
ΘΓ. 
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ΘΟΌΒΙΗΘΒΒδ : ΟΟΙΏΘ, δηα ἰοὺ τ8 ἀθοΐδῦο ἰῃ Ζίοῃ ὧδ 

σψοῦῖκ οὗ ὙδηνΘἢ οὺν αοα.ἢ 

Τὴε [οε ασαΐπ ἱπυϊοά ἰο αἰδαοῖξ Βαδυίοη. 

11 ῬΟΙΠΒῺΡ {86 ΔΙΤΟΥ͂Β; ρυῦ οΟἡ ὑπο 8} 16] 88 : 

ὙδΆν ἢ δύῃ Βυ τα ἃρ ὑμο βρίγιῦ οὗ ὕη6 Κίπρο οἵ 

Μοαΐϊα, Ὀϑοδῦβθ 818 ἀθνίοθ 18 δρδαϊπδὺ Βαδθυοη, ο 

ἀοδίσου ἰ: ἴοῦ ἰῦ ἰ8 Ὑδῆνθη ΒΒ νϑηρθδηοθ, [ῃθ 

γϑηρθδηοθ οὗ δὶ8βΒ ὑθιαρὶθ 13 βδοῦ ὉΡ 8 βϑίδπαδσγα 

δρδιηδὺ [86 ψὑγἃ}}18 οὗ Βδθυ]οα, τδκθ ὑμ0 ψϑύοῃ 

Βίχοηρ,ξ βοὺ τυδύομουβ," Ῥοραθ ὕδθ Δ ΌΒΗΘΒ  : 

ἔον Ὑδην ἢ Βα Ὀούἢ ἀν βοα δηᾶ ἄοῃθ ὑμαῦ ΒΟ 

Β6 μαύῃ βροκϑθὴ δραϊπϑὺ ὑμο ἱπῃδθιδηΐβ οὗ Βδθγ- 

Ιοῃ. 180 ὕμοὺὰ {μδὺ ἀνθ θθῦ ὉΡΟῚ πλὴν Ὑγαύθτβ, 
δρυμάδην ἰῃ ὑγϑαβύσγοθ, ὑδῖηθ οῃμα ἰβ οοΐηθ, ᾧδθ 

" 5. βϑυσ. Ταῦ. ΤῸ ΗθΌ. ἰοχύ 88, γίρλέθοιιδηιδδδθϑ. ΤῊΘ 
τοϑϑηΐηρ ἴθ, 88 Βῆθνγῃ ΟΡΘΩΪΥ (εἶ. ΡΒ. χχχνίϊ. 6) {Π9 ͵υδίλοθ οὗ 
ΟἿΣ οδυϑο, ὉΓ 9 ονογίῃσον οὗ ΟΣ ΟΡ ΎΘΕΒΟΣΒ : οἷ. 188. ᾿χ]ϊ. 1, 2 

» Οὗ. [Ιδ88. χὶῖχ. 2. 
9 ἨΘΌ. ΜῊ (ον δε ἈἰΠοὰ υἱδ ; οἴ. ἃ βατα. χχὶϊ. 7 Βὰ.). Βϑαὰᾶ 

ῬΘΓὮΔΡΘΒ, ἡωγδί δῇ, (ΕΖ. χχὶ. 9). 
ἃ Οὗν, δυιύέθ οὐ αγτιορ. ΤΏ6 τηδϑηίΐηρ οὗ 9 ΗΘΌ. ἰΒ υποοσίδίμ, 

4. 8ο δορί. (εἴ. υ. 28), τοξοττίης ὕο Ουνσυβ. Τὸ ΗΘΡ. ἑοχὺ 88, 
κίησο. Οἱ. 186. χὶϊ!. 17; Εἶτα ἱ. 1]. 

{6ἵ΄. 1. 28. 
δ 1,9. ὈΪοοϊκααθ 1ὑ οἴοθοὶν (οἷ. 2 δια. χὶ. 16). 
1.6. θη ἤο ψϑίος δηὰ ἵκοθρ {Π9 οἱἵγ οἷοθθ Ὁν ὈΪ]οοϊκεαΐησ 

ἰῦ. (ΤῸ ΗθΡ. ψογὰ υδοᾶὰ ἄοθθ ποῦ τοϑϑῇ " ψαύοῃτωθη, ἰπὰ ὑῃθ 

ΒΘΏΒΘ οὗ Πο990 γγῆο ὙἸοοῖς ουἱὐ, 2 βδχω. χνἱ!. 24-26, 2 Κίηρβ ἰχ. 

17,10, 20, θυῦ ᾿τνδίομοσθ᾽ πῃ ὑῃ9 θθη80 οὗ σμαγάεγο, δίοο Κα 8; 

οἵ, [Π:6 σοσυοβροπαϊηρ νοῦ ἰῃ 2 βδι. χὶ. 16.) 
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οὐδιύ τθοσο ὑμοὺ Βμα]ῦ 6 ουὖ ο" 14 ὙΔην ἢ οἵ 

μοβίϑ μαίῃ βγοσῃ ΟΥ̓ ΠἰπηΒ6], (Βαυηρ,) ϑυγοὶγ 1 

Ψ11 411 ὑμ66 νι πλθη," 88 σι Ἰοουδίδο : δ)ηα ὕπου 

Β81}8}} 1ῦὺ ὉΡ ἃ βμουῦ δραϊμβῦ }66. 

γαλιυοΐ 8 ροισοῦ οοπέγαϑίοα υυἱἱδ ἰδαΐ οἱ ἰάοῖΐδ.4 

16 Ἧο πηδᾶάθ {ἢθ ϑαγύμῃ ὈΥ͂ [ῖ8βΒ ῬΟΎΘΣΊ, 

Ὕ.ο οϑύδ βηθα ὑῃθ νου ΌΥ 18 ΒΟ, 

Απάᾶ ὈΥ 88 υῃάουβύδπαϊηρ βίγούσῃθα ουὖ (86 

ὨρδνθῃΒ. 

16 ΥΏΘἢ ἢ6 υἱΐογούῃ [18 νοΐοθ, ὑῇοσθ 18 ἃ σοόδᾶγ οὗ 

γγϑίθυβ ἴῃ ὑῃθ ὨθδυθΏΒ, 

Απᾶ ἢθ οδυβούμ ὑῃθ νϑροῦγβ ὕο δϑοθῃᾶ ἔγοπι 

086 οηαβ οὗ ὑῃθ ϑϑγίῃ : 

ΗἨδ τιδκοίῃ ΠΙρηὐηΐηρδ ἔοσ ὑΠθ Γγδίη, 

Απα Ὀτϊηροίῃ ἔοσίῃ ὑΠ0 ψπα ουὖὖῦ οἵ ἢϊ8 ὑγοδ- 

ΒΌΓΙΘΒ : 

17 (ΤΉΘΠ) ΘΥΘΥΥ τάδη “ῬοοοΙηθίἢ ΒΘΏΒ6]688 δηα Ἰοβϑϑίῃ 

Κηονίοαμχο ; 

8 1.6. {πΠ0 τὸν οὗ ΤΠ ἀοδίϊην ἰ8 Βηϊδηοά. Οἷ. ἔον ἐῃθ ἔρυτο 
188. χχχνὶ!. 12 (σθτθ ὑπ ποσὰ ἴἔογ “ ουῦ οΥὔ᾽ ἰδ ῃ9 Βδιὴθ 88 
ὮΘΓΟ). 

Ὁ Μροδηΐης ἤοῦθ ἢ 8688] δηΐβ. 
5 ῬΓΟΌΔΌΙΥ (860 ου ν. 27) ὑπὸ Ἰοουβῦ ἰῃ {ἢ ρυρα-ϑίαρθ οὗ ἰὲδ 

ἀθνοϊορτηθηῦ, ἔοτ τ ῃοἢ ὑΠθγτθ 18 ὩῸ Ῥγοροῦ ΕἸ ρ 86) δαυϊναϊ]θηΐ. 
ΔΑ οἰξαίίοη ἔγοτῃ “269Γ. χ. 12-16, ἢο ἀουδὲ ἰηἰγσοάυοοα τὴ ἢ 

80 ο᾿͵]θοῦ οὗ δβυρροδύϊηρ ὑπδῦ 9 1401]8 οὗ Βαργίου (]. 38) σ}} 
ὈῸ Ῥονγοσΐθθα ὕο βᾶνθ ἴύ. 

4 ΨΙΖ. ἰῃ ἐπυηᾶογ. 399 ἔυγίῃοῦ οἡ χ. 13. 
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ΕΟΣΥ ροϊἀβυν ἢ 18 ραῦ ὕο Βῆδιηθ ὈΥ δ1Β στάνυθῃ 

᾿Πδ66 : 

ΕῸΓ Πἰβ το] θη ᾿δρθ ἰβΒ δ βθῃοοα, δηα {6 γθ 

ἷΒ ΠΟ Ὀγθδί ἴῃ ὑμθπλ." 

18 ΤΉΘΥ 816 υδῃϊΐυ, ἃ ΟΥΚ οὗ ΠΊΟΟΘΚΘΓΣΥ : 

Τὴ {86 ὑϊπ|6 οὗ ὑπ 6 1γ ν]βι ὑδύϊοη ὑθον ψν1}}} ῬΟΣΊΒΒ. 

19 ΤῊ6 ρογίϊοῃ οὗ δοοῦ ἰβ πού {πὸ ὑῃ686 ; 

ΕῸΓ 6 18 6 ἔΟΣΙΏΘΡ οὗ 811] ὑῃ]ηρΆ ; 

Απά [18γ86] 18]0 ὑῃθ ὑγῖθ οὗ Ὠ18 ἱπῃθυιίδῃοθ : 

ὙδθνΘἢ οὗ Ποβύβ 18 ὨῚΒ. ὩΔΙΏΘ. 

Υαλιυοῖ 16 ασαϊηδί ΒαδυϊοΉ. 

520 ΤΏου αὐῦ ν δαύν]θ δχϑοὲ δηὰ Ὑγθᾶροηβ οὗ 

ΔΙ : ΔΠ6 τ] ὑΠ 66 ψ11 1 ἀΔ 8 ἱπ ΡΊθοθβ ὑῃθ πδίϊοῃΒβ ; 

5.1.6. τϑῃ ἰβ8. αὐτο ἰῇ ὈΓΟΘΘΏΟΘ οὗ ὑπ ὑπυπάογβίοττη (υ. 16) ; 
δηα ΘΥΘΥΥ ἰἀ01- ΤΏ ΚΟΡ ἰΒ ΔΌΘΒ θα Ὀγ ὑμθ 18 Ό]ὺν οὗ ἢΪ8 ζτανθῃ 
ἰγαδρθὸ ο Ὀγοάδοθ δηυ πίηρ {πὸ ἰΌ. 

Ὁ ὅο χ. 16. Βυΐ ϑδορῦ. τοδὰβ (88 679), 07 ἐδε ζογηιεν οἱ αἷ] 

ἐλίησϑ ἴθ δὲθ ἱπηδεγίαπος. 
5 Τό {86 ἔυύξυγθ ὕϑηβοθ Ὀ6 Κορύ ἰὴ υν. 20--23, 0Π9 πλδξοδοὼ 1: 

Ὀ6 ἴο ὑπ9 Θοῃμαυθοσς οὗ Βαθν]οη, ὄνευβ. Βυῦ ὑπθ89 νογὴϑ δαγλὶς 
Θθαυδ}}ν οὗ θοίῃρ σϑηδοσϑα ἍὍ 01 ἀδβϑῇῃ ἰῃ οἰϑοθβ, “ ἀο 1 ἀοβίγου;, 
ϑίο., 1.0.1 δὰ ἐπ ἐδε λαδὶἐ οὐ ἀαΒηϊης ἴῃ Ρίθοθβ, ἀθϑύγουϊηρ, οἷα.» 
ΒΟ ΤΏΘΩΥ ΙΔΟΘΘΓῺΒ ῥγϑέοσ ὑπὶ8β σοηαουίης : ὑῃθ σοξογϑηοθ ψ]]} 
ὑπθη Ὀθ ἰο Βαρυΐοη (οἷ. Ἰ. 23), νυ ῆ ἢ Π85 Ὠἰπογίο Ῥθϑῃ Ὑ δ ἤν ἢ 8 
ἱηδύγυτηθηῦ ἔοῦ βυραυΐϊηρ ὕὍη0 ϑαγίῃ, Ὀυῦ ψὩΙΟὮ 18 ον ἴο γϑδοῇ 

ΒΏΟΥΣΟΥ ὑῃ9 ἔθσῃχ οὗ Ὧθγ ροσοῦ. Βυῦ υ. 24 16 υπξανοῦγα }}]ο ἴο 
{118 νιον. 

4 0 γ, ισαγ-οΐιιδ. ὙΠθ πογὰ βἰμιβθθβ ὈΣΟΡΟΣΪΥ βοσηθύμίηρ ὑπαῦ 
δαίίεγϑ ΟΥὨ ἀαϑὴεδ ἴῃ ρῬίεοεϑ (οἷ. ΝἧΝ. 1]. 1), δηα 8 σομῃαῖθ ψ ἢ 
{Π0 ΘΓ 80 γϑηδοζϑὰ ἴῃ υυ. 20--23. Οὐ ΕΖοΟΙκ ἰχ. 2 (110. " 8 θα ρου 
οὗ δλαξεγίηρ ᾽). 

“ Ηοδὰ ρογῇβδρβ, οπαηρίηρ 8 νονγοὶ-ροϊηῦ, τσαγ-τυεαροτι. 
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δὰ νἱῦ (00 Ὑ1] 1 ἀοβίσου ΚΕἰπράοιῃηβ; 31 δηα 

ἢ (00 Μ|1 Ε1 ἀδδὴ 1 Ῥΐθοθβ ὕῃ6 ἤοσδθ δηα ἢ18 

ΤΊΔΘΣ ; δηα ψι} ὑῃθο ψ1}} 1 ἀδ8ὴ 1π ρίϑοθθ ὑμθ οῃδχγίοῦ 

8δη6 τη ὑμαὺ τἀϑύ ὑβουθη ; 33 δηα Ὑ]ὺ} (Πθ6 ψ}}} 

1 ἀδ8ῃ ἰὴ ρίθοθθ ἴὩ8δη δπα ψοιηδῃ ; δηά υἱἹ ἢ (1660 

Ὑ11Ἀ1 ἀδ8ῃ 1 Ρίθοϑβ ὕΠθ οἱά τηδῃ 8η6α ὑμθ γουΐῃ ; 

8η4 σι {800 Ψ1}] 1 ἀδϑὴ 1ἢ ρίθοϑθθ ὑπὸ γουῃρ 

ΤΆΔ δηα {πΠ0 πηδ]α ; 5 δηα ψιΐῃ ὑῃθο ψ1}} 1 ἀδ δῇ 

ἴῃ ΡῬΐίθοοβ 086 βῃορῃθοσα δηαὰ ἢΐβ ἢοοϊ ; δηὰ νυἱῦὰ 

ὕμῃοθ Ψ11 1 ἀδβδὴ ἴῃ ρίϑθοθβ 80 μυβθδηάχηδη δηᾶ 

ὨΪβΒ γοῖκθ (οὗ ΟΧΘὨ) ; δῃὰ σῷ ὅῆθο ψ}]} 1 ἀδβὴ 

'ῃ Ῥΐθοθθ φΟΨΘΓΏΟΙΒ 8Π64 νἱοθῦουβ" δ 'Απὰα 1 νυ]}} 

ΓΟΡΑΥ ο ΒΑΡΎ]Οη δηὰ ο 411 {86 ἱῃηδοϊδηΐβ οὗ 

ΟΒαϊάδϑοα 411] ὑμπ6ὶγ δνἹ] ὑμπαῦ ὑθνῪ πᾶν ἄἀοῆθ [ἴῃ 

Ζίοη Ὀοίοσθ γοὺῦ ουοϑϑ," βαὶ ἢ Ὑ ΔΒ ΘὮ. 

86 ΒΘΠΟ]4, 1 8πὶ δραϊηβὺ ὕῆϑο, Ο ἀδδβύσογίησ τοῦ ῃ- 

ἰδἰῃ, Βαῖ ἢ Ὑδνθι, νι ο ἢ ἀοδϑύγογοθύ 8411 {86 ϑδυίῃ : 

8ηα 1 Ὑ11] βὐγούοῃ ουὖυὖῦ Πυΐηθ Β8ηα ὍΡΟΙ ἔπθο, δηὰ 

ΤΟΙ] ὕὑμθο ἀονῃ ἔσομῃ ὕπο ογᾶρθ, 8η4 711} πγδκο (866 

ἃ Ὀυγηῦ πηουηὐΐδϊη. 535 ΑΠπα μον 88}8}} πού ἰδκθ 

ἔτουα ἴθ ἃ βίοῃϑ [οὐ ἃ σοῦ , ΠΟΙ ἃ Βίοῃθ ἴοῦ ἔουῃ- 

5 ΕΥ͂. ἀοριυίεθ. Ἡοίῃ [Π680 τνγοχάὰβ (ννϊοῦ ΟΟΟῸΡ 6180 οἰ βϑνν 6 9 
ἴῃ ΗΘ. : 8606, 0 ἐμϑύβῃοθ, ἔοῦ ὕπο ἔοσιωοσ Ηδρ. ἱ. 1, Νοῆ. ἱΐ. 7» 
δηᾶ ἔογ ἢ Ἰαύΐοσ 188. χὶὶ. 26) δῖο οὗ Αββϑυσίδῃ ογὔίμίῃ ; δῃαὰ 8.9 
οξίϑηῃ υϑοάᾶ ἴῃ ὑῃ9 ΑΒΒΥΓΊΔῺ ἱ ΒΟΥ Ρύϊ ΟΩΒ οὗ 9 ρονθζῇοσβ οὗ οὐ ὲθθ 
ΟΓ Ῥτγονίῃοοθ. Οἵ. υν. 28, δ7. 

" ΤὮΏΘΘΘ ὑπγθθ ψοσαβ ρὸ ἢ ὁ ΣΘΡΘΥ ᾿: ἔδον ψ1}} Ὀ6 σοαυϊ θὰ 
80 ὑμπαῦ νοῦ Ὧδν τ ίηθϑθ 1Ὁ (ΡΒ. χοὶ. 8). 

5. 1.0. 88 ὈΔΓΓΘῚ δηα ἀοϑοϊαΐὺθ 88 8ὴ οχίϊηοῦ νοϊοδηο. 
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ἀαὐϊοηβ : Ὀυὰύὺ ὕμου Β8ῃ4]ὐ Ὀ6 ἀοβοϊαῦθ ἴοὺ ουϑὺ, βδι ἢ 

Ὑδῆνθῃ. ; 

Τὴε παϊϊοηϑ διηιηιοποα ἰο αἰαοῖ Βαδυΐϊοη : ἐξ οα}- 
ἔμιγε ὃψ 8 αϑϑαϊϊαηζδ. 

81 δοῦ γθὸ ὋΡ ἃ βίδῃησδγα οὐ ὑῃθ ϑαγίῃ, ὈΪονν [ἢ9 

ἰτυμαροῦ διηοηρ 86 παύϊοηβ, ὑγορᾶγθὴ {86 πδύϊοῃβ 

δραϊηϑὺ ΠΟΡ, 0811 ὑοροίύμον δρδϊηδβῦ ΠῸσ ὅθ ΚΙηρΟΠῚΒ 

οὗ Ατγαγαύ," Μιηηΐ,, δῃηῃά Αβῃκθηδζᾶ; δρροϊηῦ ἃ 

ΤΊ ΔΙΒἢ 819 ἀρδϊηδῦ ΟΡ; οδιβθο ὑῃθ ΠΟΥβθ8. ὕο ΟΘΟΠῚΘ 

ὋΡ 88 {μθ στουρῇ Ἰοουβύ.: 38 ῬΓΟΡΑΓΘ δραϊπδῦ ΘΓ 

(Π6 πδίϊζοῃβ, 086 Κίηρξ οἱ Μροαϊΐδα, δΐββ σονθγΏ Ο ΒΕ, 

8η4 4811] ἰδβὴ ν]᾽ΟΟΥΌΟΥΒ, 8η4 84]1] δ ἰαπά οἵ ἢἷβ8 

5. ΗοΡ. ϑαποῤίζν. ΟἿ. 186. ΧΙ. 8; δηὰ 8606 οῃ οἢ. νἱ. 4ά. ὅου. 
28. 

Ὁ Το ὕϑκαγίι οὗ Ὁη8 Αβδυστίδη ἱηδοσγρίζοηβ, ΝῊ. οὗ 16.κὸ δῇ 
ΘΟΥΤΘΒΡΟΙΘΩσ ρΘΏΘΓΑΙ ὕο ὑῃθ στωοάϑγηι Αστωϑθηΐα. Μοηϊοηθα 
δἰδθὸ ἴῃ αθῃ. υἱῖ.. 4, 2 Κίηρβ χίχ. 37: 188. χχχν. 38. 

9 ΤῊο Μαηπαὶ οὗ ἴη9 Αβοντίϑη ἰμβοσιρύϊζοῃθ, 5Ε). οὗ 16 1κοὸ δῃ. 
ΔΑ ρῥϑορὶο (θα. χ. 3), σσῇοθθ ἤοσωϑθ, ἴο ᾿υᾶρο ἔγοσωῃ ὕπ9 ργϑϑϑῃῦ 

Ῥδββδρο, Μ1}} αν ὈΘΘῺ ΘῈΣ Ασϑγαῦ δῃα Μιηηΐ: ὑϑγῇδρβ {9 
«Αδῆσιια οὗ Ὁ0.0 ᾿πΒοΣῚ Ρ ΙΟΏΒ, 3. οὗ 13α͵κὸ ὈΓΌΣΩΙ γΘἢ. 

5 ΗἨΘΌ. ἐἑρῆδαγ (α18δο Νϑῇ. {ϊ. 17), ἃ ννογὰ οὗ ζοτγοίψε οσίμίη, ὕο 
81} ΔΡΌΘΘΓΘΠΟΘ ὑῃο Αβδϑυσίδῃ ἀωρϑαγγω, ἐδ ]οὺ- τὶ ον, 1.0. δορῖδα, 
ΨΘΓῪ ΘΟΙΏΣΩΟΣ ἰῃ ὑὴ9 ΑΒθυΣΔ ἱμβουὶ ρου ; ἱπ ΗθὉ. (0 γθ δηῃηὰ 
Νδῆῇ. ἐπ. 17) υϑϑοὰ οὗ βοτὴθ Ὠΐρμῇῃ σα ξἴασν οΠοία]. 

{ἩἨϑθΌ. γεῖεκ : Ῥγορογὶν [ἴο ὑυᾶρο ἔγοτχ ὑδὸ ορίδποῦ “ τουρῇ ᾽) 
(9 Ἰοουθὺῦ ἱπ 0:6 Βϑοοπάᾶ οΥ ρυρδ-ϑίδρθ οὗ ἱἐΐβ ἀθνοϊορσωθηῦ, 
πῃ τ ΒΟ. ἐΐθ τυΐησθ 8.ΓΘ Θηνο]ορϑα ἐπ ΠΟΓΏ-.|κ6 Βηθαΐῃβ, δα ὑσγο- 
͵θοῦ τουρῆν οα ἐῆο θδοὶς. Οἵ. ῃ9 νυῖῦοσ᾽ Β οο απὰ Απιοϑ, Ὁ. 86. 

ε ὅο δορί. (ποῖθ “" δὲν ἀοτηϊπίος ᾿ ον). ΗθΡ. ἰοχῦ, ἀέηρϑο. 

ΤΏΘ “Ἰηρ οὗ Μοαάϊα ψ1}}, οὗ οουγθθ, Ὀ6 ὕγτυθ; οὗ. υ. 1]. 

Ἀ 8ο ϑ8ορύ. ΤΠ ΗΘΌ. ὑοχὺ ἢδ8, δεν (γοζογσίης ὑο " Μοαϊδ᾽). 
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ἀοχηϊηίοη. 5Ζ9 Απαὰ {86 ἰδῃαὰ αὐδκοίῃ δηὰ ἰβ 1π 

ΔΏρΡΌΪΒΗ : ἴογῦ Ὑδννθἢ Β ΡΌΓΡΟΒΟΒ δρδαϊηδῦ Βδθυ]οη 

Ὧο βίδῃα, ὕο πλδκο ὑμ6 Ἰδηά οὗ ΒΔΌΥ]ΟΙ ἃ ἀ6βο]αύϊοῃ, 

νὶουῦ 1 Οϊδηῦ. 39 ΤῊΘ τ ρΥ πλθη"5 οὗ ΒΑΡν]Οη 

ἢδνο οΘϑβϑα ίο Ηρ, ὑΠ6Υ τϑιλδίη ἴῃ ὑΠ6 ἔββύῃθββαβ : 

ΓΠ6ῚΓ πιϊσῃῦ Βαύμ ἐδ: 16 Ὁ} (ΠῸν δ΄Θ ὈΘΟΟΠΊΘ 8ἃ8 Ἡψοπλθη : 

ΠΟΥ ἀν Πρ ΌΊϑοθθ ἃ’Ὸ βοῦ Οἡ 16; ΠῸΡ ὈδῚ8 816 

Ὀτοκθη. ὅϊ Οπ6 ροβὺβ σγσυηηθί ἕο πηϑοῦ δῃοίδου, 

ΒΠα ΟἿΘ (ΠΠΘΒΒΘΗΡΘΙΓΟ ἴο πηθϑῦ διῃούῃορ, ἴο 61} {δ 
Κιηρ οὗ Βαῦν]οη ὑμαὺ [18 ΟἿΕΥ 18 ὕβκθῃ οἡ ΘΥΘΣΥ 

αυδτίογ ; 33 δηά ὑπδὺ {Π6 ἔθυτιθϑί 8ΓΘ 8612Ζ6α, δηῃα μον 

ᾶνο Ὀυγηθα (86 Ῥοοΐβε ψιὺῃ Εγο, δηα (86 τη οὗ 

ὍᾺΣ δ1Ὸ δτιρηύοα. 

88 ἘῸΓ {8 Βαϊ ἢῃ Ὑδῆνθα οἵ ποβίβ, 86 αοα οὗ 

Ι8Γ86] : ΤῈ ἀδυρύον οὗ Βαθν]οη 18 1Κ ἃ {ΓΘ 8}- 

1ῃ5-Ηοοῦ δὖ ὑμο ὑπ Ἀθη ἰὖ 18 ὑγσοάάθῃ :" γοῦ ἃ 1100}6 

ψὯ116, 8ηα 86 ὑΐηθ οὗ δαγνοϑὺ 5}}4]}] οόπηθ ἴοσ δοσ. 

5.1.9. 0Π9 ὙΑΓΤΊΟΤΒ. 
Ὁ ΗΘΌ. ὦ ανγίεα ὠ. 
“Οἵ. 1. 837. 
ἀ ἨδΌ. γωπηδῦ : οὗ. 200 ἰχ. 2δ, ΕΒ οΥ Σἱϊ. 18, 1. 
. ΗδΡΌ. ἐεΐζεν, ἰ.6. ὨΘΌΒΌΘΑΓΟΓ. 

{Ψ|2Ζ. ΘΟΙῸΒΒ ὑῃ0 ΕἸ ΡΗσχαΐοθ. 1ωϊῦ. ογοδδίνιο ρῬίασεδ. 

ε ῬγΟΌΘΟΌΙν οσοημπθοοίθα ψἱ ὑπο ἀοΐθηοθβ οὗ ΒδΌν]ου. Τῆθθο 
ΒΙΘ ὮυρουΡΟ  8}}ν ἀθβοσί θα 88 οοῃδυτηθὰ Ὦν ἢγο : οἷ. ]. 38 

1.6. ὑχοάάθη ἄονγῃ Παρὰ, ἰῃ σϑϑαϊηθαθ ἔοσ ὑπ ὑπγοβηΐϊηρ, 
Οὐ. Βοδίμβου, Βιδ. Πεδεαγοΐεθ ἐπὶ Ῥαϊεϑένηε, ἱ. δδ0; δηθὰ Ῥαγὴθ 

τω 85 ηοΐθΘ. (ΤΏ τοΐϑεϑθῃοθ ἱβ ποῦ ὕἴο ὅθ ὕὑϊπηθ ψ ἤθη ἢ 9 ΘοΟΥᾺ 
ἰθ ὑγοάάθῃ οὐ, 9 ΗθΌ. τνογὰ Ὀϑίηρ 8 αἰ δογϑθηῦ οἣθ ἔγσοσω [ὴ9 οὔθ 
1 παὺ ἰ8. ὑἤθη υδθά.) 

. 1.6. βοοῦ Βδθυϊοη ἢ} ὯΘ δ ἢ σογῇ δῇ (86 Ηοοσ ἐΐδοϊξ. 
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Τὴὲ ἐη7γιγίεδ ἀἄοηεα ἰο ]δγαοΐ δ0αϊ λσαὐ ἰἴαδὲ ὃδο 

ασὐοηροά. 

84 “ ΝΘΟΟΟΘΒΔαΓΟΖΖαῦο {86 Κίηρ οὗ Βαθγίοη δ ἢ 
ἀονουΓοα τγ6,Ὁ ἢθ6 δίῃ αἰβοομηῆίρα τηο,Ὁ 6 δίῃ βοὺ 

Τ1ΘὉ ἃ8 8ῃ ΘΟ ρῦΥ ψ6886]1,5 ἢ6 ἢ88 βυγϑ ] ονγθα τὴ ᾧρ 
κὸ ἃ τροῃβίδσ, ἢθ δίῃ Η]16ϑαὰ ἢϊβΒ τδνν τὶ Τὴν 
Αἀο]]οδοῖθθ; 6 δαΐῃ γχηβοα τον οιυθ.᾽ 85 “ ΤΉΘ 

ΨΊΟΪθηοΘ ἀοηθ ἴο π|ὸ δηά ἴο Ὧν ἢρθηῃΐ Ὀ6 ὕροῃ 
ΒΔΌΥΙΟΙ !᾿ ᾿οὺ (86 ἱῃηδὈὶγοθβ οὗ Ζίοῃ βᾶγὺ : δηά 
ΝΥ  ]οοά Ρ6 ὕροη δο ἱπηδοὶδηΐβ οὗ Ομ] δϑδ ! ", 
ἰοῦ ϑογυβαὶθπὶ βαγ. 

86 ΤὨργοίοσγο ἐῃυβ βαϊΐῃ Ὑδνθῃ : Βοβο]ά, 1 ν]}} 

ἀοέομα ἢν οαυβο, δηα ἴδ Κ νϑηρθδηοθ ἔοσ (Π690 ; δῃά 

1 ν1}} αΥῪ ὑρ ΠΟΙ 808, 8ηα πῖβκὸ ΠΟΥ ἐουηὐδίη ἀτγγ.ἕ 

8 Ταγϑοὶ ἰ8 ἀγδζωδύϊοα]ν ἰηὐτοάυοθα συ άθηϊν 85 [Π9 Βρϑδῖζσ. 
ν 850 Ηδθ0. τρδσῇ. δηὰ ὑπο βῃοϊθηῦ οζγβίοωθ. ΤΏθ Ηθ᾽. ἰοχὺ 

85, ω8ὁ. [1|0 αἰ ἤθζϑηοθ ἰῃ ὑπῃ9 ΗΘΌ. ἱβ νϑσυ βρη.) 
“ ΕἾω. ἔον βροὶϊϑὰ διηὰ βὐσρροὰα οὗ ονογσυύπίηρ. 
ἃ ἨδΡ. ἑαπηῖη, ἃ σοσὰ ἀϑηούϊρ, 8 ἰαῦρθ β08- ΟΣ σὶ νοῦ- σου θίοΥ 

(658. ὑπ ογοοοάϊϊο, Ῥβ. ᾿ἰχχὶν. 13, ΕΖ. χχῖχ. 8). ΝΟ Δ ΏΘΖΖΑΡ 

ἐβ οοτηραζϑοάὰ ἴο ἃ ἤυφθ στῃοηθίορ, το ὯΔ8 τη] ἐγϑαύθα δπὰ 
ΒΘ] ὉΡ [βΓϑο]. 

9 8ὃο ἴΠ0 ΗθΌ., 88 ρΡοϊηὐοα ((ῃ0 τψοσά, 88 188. ἰν. 4 “" ρυσροά;᾽ 
Ἐς. χὶ. 38 “νδϑῃϑα᾽). Βιυῦ ῬὈΓΟΡΔΌΪν, τὴ οΟὗΠΟΡ ρΡοϊηΐθ, τὸ 
βῃουϊά τοδὰ, λαέλ ἀγέυεη τὸ αὐσαν (]. 17). 

ἨδσρΡ. Μν υνοῆρ απὰ πῖν Πεδὴ (ἰ.0. ΤῊ ὕοσῃ δηὰ ἰηὐυγοὰ 
8.66}}). 

ε ΑΥΡΗΣΕ ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ ὕἤο ὑῃθ στϑαῦ 1αἶζθ οοηϑύσυαοίοα Ὁν Νοῦυ- 
ΟὨΘΏΘΖΖΑΡ ἴοΥ ὕπο ἀϑἔθῃοθ οὗ Βδρνίοη (οἴ. Ηαΐ. ἱ. 186): 86. ἣθ 
[6118 υΒ Ηἰτηβο, “ Τμδὺ ἴοοβ τἱῦ ἢ ον Ῥύσροθθ ὑῃ9 Ὀουπαᾶδ οὗ 
ΒΔΌΥΪ ΟΣ τοϊσἢῦ ποῦ ΔΡΡσοδοῖ, στϑαὺ τυδύθσβ 1ἰἶτὸ ἢ 6 νοΐϊυχηθ οὗ 
[ἢ 8906 1 οἀγτίθα σουπα ἴδο ἰδηά, διὰ ὑὴθ ογοβδίηρ οὗ ὑΐθθθ τχ8ϑ 

ΩΣ 
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87 Αηα ΒΑΌΥ]ΟΙ 588}8}}] Ὀθοοπθ ἤθᾶρβ, ἃ ἀπο] ηρ- 

ΡὈΐδοθ οὗ 180 ἴκαῖβ, 8ἃῃ δρρδίπηθηῦ, δῃὰ δὴ διἰβδίηρ, 

ψίμουῦ 1 Δ] δηύ. 

Το βπαὶ επὰ οἱ Βαδυοη. 

88 Α]1] ὑοροῦμοσ Κ γουῃρ Ἰ᾿ἰίοηβ 6Ὁ {86 ὺ ΤΟΔῚ: 

ΠΟΥ “ΤΟΥΪ 485 1Ἰοηβ᾽ 6108. 89 ΘΠ ΠΟΥ 816 

᾿ιοα θα, 1 11} τλδῖκο ὑΠ ον ἰθαδί, 8ηα 1 ν}}} δ κὸ ὑῃθτὰ 

ἀγαηκοη," ὑμδὺ ΠΟΥ ΤΏΔΥῪ ΘΧυ]ύ,5 δηΠαἃ Β]60Ρ ἃ ῥΡο1- 

Ρούυδὶ β|θορ, δῃηῃα ποὺ ψγϑῖϑ, βαϊΐῃ Ὑδῆνθῃ. 401 

Ὑ{11 Ὀσίηρ ὑμθπὶ ἄονγῃ {κὸ Ἰατ )8 ἴο 6 ΒΙδυρῃίογοα, 

11|κΚθ ΓϑὴβΒ ψἱὺ μο-ροαίβ 4 ῊΉῊΟΥ ἰΒ ἰβοβδοϑ 

(Δ Κοη!} δηά δ ῥγαΐβθ οὗ ὑμβθ σψῇοϊθ ϑασίῃ βοϊζοϑα ! 

ον ἰβΒ ΒαΌΥΪΟη ὈΘΟΟΙηΘ δὴ δρραϊτηθηῦ διλοηρ (89 

1:|κὸ ὴθ ογοββίῃηρ οὗ {ῃ9 βυγρίηρσ 5οϑ, οὗ ὑῃ9 Ὀγίην βοοά᾽᾿ (Ἰπᾶΐὰ 
Ησουβο [Γηϑοσρύζοῃ, νἱ. 39 ΠΗ, ἰχϑηβὶαὐθα ἴῃ Πεοογὰδ οὐ ἐδε Ῥαϑί, 

Βοοοῃμᾷ Βογίθϑ, 11]. 116). 
6 ΤῊ)ο ΟΠ δ᾽ ἄδϑϑῃβ, οἰδίθα ονϑῦρ ὑμοὶγ Βρ0 18, ασθ οοσηραγϑὰ ἴο 

Ἰΐοῃβ σοδσίῃα οὐϑν ὑπο ὶῦ ΡἈΥΘΥ. 
Ὁ ΣΟ ὑπον δῖὸ ὑπ οἰοδύϊρ ονὸῦ ὑπο γ ὑσου, Ὑδηνϑἢ υἱ}} 

(Β8ᾳ.) ΡΥϑρϑσϑ ὕμοση 8 ἔϑαϑῦ, σῇ 7 1}}} μᾶνοὸ 89 οἴἶροοῦ οὗ ὑγου πα 
Πόσα ἰηῦο 8 8660 ἔγοσωῃ τῇ ἢ ὑπθῪ Ὑ11}} ΠΟΥΟΣ δύνατο (ο. υ. δ7)- 

95 1.0. ὑμδῦὺ 9} τὯδυν ὈΘ οἰαἰθά, αὖ ἰϑδαϑὺ ἕο ὑ8ο ὕσηθ, ὈΥ [89 
ηϊοχίοδύίοη οὗ ὑῃο ἔθαϑὺύ. Βυῦ ἐπο ἰάϑθα δρτϑϑθ θὰ» τὴ ἐδ 
Βοαυθ]. Το ϑορῦ. ἢδΔ8, δε δέιρεϊεα, στ ϊο ϑυλίθ ὑπ οοπῖθχὺ 
ΤΑΌΘΒ Ὀούϊοσ, ὑμβουρη ἰῦ ἰ8Β ποὺ δρραζοπῦ σμαὺ Ηορ. σογὰ ὑμίᾳ 
τοι. του] οχρῦθθθ. ΟἸἰΘΘΘΌΣ. βυσροθὺθ δισοοῦ ΡΥ ἔος θυ), 
16ὰ. ᾿ἰ. 20. 

ἀ Οὗ, 1. 27, χῖν!. 1δ, 1868. χχχὶν. 6. 
5 1.9. ΒΔ09] (ΒΑΡ ]οη). 8369 οἡ χχν. φῦ. - 
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Πδύϊοηβ! 432 ΤῊο βθ8" 18 ΟΟ16 ὉΡ ὉΡΟΩ ΒΑθγ]οη, 

ΒΠ6 18 οονογρὰα σὴ} 086 τυ! ον οὗ ὑμ6 σψᾶνθβ 

{μογθοῖ. 43 ΗδΊγ οἰὑϊθδβ. 8ἃΘ ὈΘΟΟΠΊΘ ἃ αοβοϊδίϊοῃ, ἃ αΥῪ 

Ἰαηά, δηὰ ἃ βίθρρο ;5 0 σῦδῃ 8}8]} αγθ]] :ῃ ὑἢ6πὶ, 

ΠΟΙΌΠΘΥ 8111} ΔΩΥ͂ ΒΟ οὗ Π8Π 888 ὑβσγοῦρἢ ὑδϑιι. 

4 ΑΠα 1 ν}}} Ῥυῃίβῃ Βο]4 ἴῃ Βαδῦθνίοη, δηὰ 1 ν1]}} 

Ὀσίηρ ἰοσί ἢ ουαὖ οἵ μὶΒ που ὑμαῦ τ ΈΙΟΒ 6 Βδίἢ 

ΒΎΘΙ]ΟνγοΘα ὑρ ὃ δηα {ῃ0 πδύϊοηβ 88}8}} ποὺ ἢον 

[οχοῦμο ΔΩ ΠΟΘ υὑηΐο Ἀΐτη: γοᾶ, ῃ6 ν8]} οὗ 

ΒδΌγ οι 18 δ] 16 ! 

],οὲ 1δγαοῖ δαδίοη, ἰο ἴοανε ἐδ ἀοοπιρα οἵΐν. 

46 (ο γϑ ουὖὖ ἔγοχα [6 τηϊάβύ οὗ μθσ, Ο Τὴν ῥϑορίϑ, 

Βα ΒΕ 76 ΘΥΘΙῪ 8} ᾿ΐβ 119 ἔτομπι ὑμθ ἤθγοθ δῆρδγ 
οὗ Ὑδῆνθῃ. 46. Απᾶ (δ ἢθθά,) Ἰοὺ γοὺγ. μϑασγί 

ἔαϊηῦ, 84 γὸ ἦϑδγ ἔοσ ὕΠῃ6 συμ οῦν ὑμαῦ 8}4}} θ6 μοασγὰ 
ἴῃ (86 ἰαπά, ὙΔΘη ὕμοσθ οοχηθίμ ἴῃ Ο͵ὴ6 ΥῸ8 ἃ 
ΓΟΙΠΟΌΓ, 8η6 αἴΐογ ἰύ ἰῃ (πού) γϑδῦ ἃ σΌΠΔΟΥΣ , 

δΔιηα 8670 18 ν]οΙθη06 ἴῃ {86 4η4, τΌΪΟΥ ἀραϊηδβῦ τυ ]ΟΓ. 

5 ΕἾ. οὗ 9 ονϑγιν οὶ πλίηρ ὩυΤΩΘΣΒ οὗ ὑῃ9 ἰηνδάοσθ: οἴ, 
χὶν!. 7, χῖνὶὶ. 2, 188. χνὶϊ. 12. 

Ὁ Ογ, γοαγύμρ χ. 16). 
5 8ο βορῦ. ὅυτ. Ὑπὸ ΗθΌ. ἰοχὺ δα άβ, α ἰαπᾶὰ (ργοῦρβν 8 

ΤΟΙ ἰΒοΘη 06 οὗ ἰὶ. 6), ψ Ὠϊοἢ ἀοο8 Ὡοῦ ἀστθθ τὴ [9 ὕνο Ρ] υγα] 
Ῥτοῃοῦπδβ ζο ον. 

ἃ 369 ΟὨ ]. 2. ᾿ 
“ ΤΏο ρῥ͵υπάον οὗ ἐῃθ9 δυδ͵ υρεύθα πδίΐοῃδ, νἢΐοἢ Βοὶ δπὰ "ΐδ 

ΡῬΘΟΡΪΘ (εἶ. υ. 834) ν}}} ὈΘ Θοταρο θα ἴο ἀΐθροῦρθ. 

1 80 τ} δἰ ρῦ οὔδηροθ. ΤΏ ΗδθΌ. ἰοχῦ ἰβ ἰῃ βοσηο ἀϊβοσάᾶοσς, 
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41 ΤΉ ογοίοσθ, Ὀϑῃοὶα, ὑμὸ ἀδνβ 8.6 οοπηηρσ, ὑμδῦ 1 

Ὑ|1 ἀο ᾿υάροπιοηῦ Ὁροηδ ὑπ στάσθῃ ἱμπηδρθθ οὗ 

ΒΑΡγΐΪοη, δηα 6 ψ 8016 Ἰδηα 58}4}} Ὀ6 Ραύ ὕο ΒΗ8Π1 ; 

Δη( 8]1] Ποὺ β]δίη 8}8]] 8]] ἰῃ ὑῃθ τηϊάβϑύ οἵ βοσ. 485 Απὰ 

Ποδυθὴ δῃᾶ οαγίῃ, δηα 4811 ὑμδαῦὺ 18 1ῃ ὑβθι, 8}4]]} 

τίηρ οαὖ ὑπ 6] ον οΥ̓σ ΒδΌΥΙΟΣ : ἔοῦ ἔγτομῃ 86 ποσίῃ 

Β1..4}} ΒΡΟΙΙΟΙΒ οὐ υὑηΐο ἢθῦ, βδαϊῃ Ὑδῆνθῃ. 

49 Υρ8, ΒΑ ΥγΪΟΙ ταυϑὺ 41}, Ο γο β]αίη οὗὨ [8.86]; γϑϑ, 

ἔοῦ ΒΘΌΥΪΟΩ ἤδνθ ἔδ! θη ὑ}6 β]αίη οὗἨ 411 (ηθ ϑασίῃ." 

δ0Υ͂ 6 ὑμαὺ ἢδνθο οϑοδρϑα [6 βιυγοσά, ζο γϑ, βίδῃα ποῦ 

Β0}1}15 : ΤΟΙΔΘΙΆΌΟΙ ὙΔΏνΘΗ δἷδι οἱ, δηα ἰοὺ Φογαβα- 

οὶ ΘοΠ16 ἰπΐο γοῦν 11π6. δ: “γχοά δῖθὸ ρυύ ἴο 

Βῃδιηθ, Ὀϑοδῦβθὸ γἷὸ δύῦῖθ Ἀθδσγαὰ γϑργοδοῖῇ ;- οοη- 

ἔιβίοῃ Βαύῃῃ οονοσθα οὐὐ ἔἴδοϑθϑ : ἴοῦ βύγδηρβογβ ΔΙῸ 

οοπιθ ἰηὔο Π6 βαηῃοίαδγιοβ οὗ Ὑδνθ Β Ὠουδθ. 

γαλιυοῦ 8 ἥπαὶ ωὡογὰ οὐ γιάφεπιοηξ ᾿ροη Βαδυϊοη. 

58 ΤὨογοΐοσθ, ὈΘΠΟ]4, ὑμθ ἀδὺβ ἃΓΘ οογηΐηρ, φδ ἢ 

Ὑδλσϑα, ὑμαὺ 1 ν1}} ἀο ᾿υἀροπιθηῦ ΡΟῚ ΠΟΥ ἡ πὸ 

᾿ταδροθ: δηά {μγοῦρῃ 41} ΒῸΡ ἰδηὰ η6 ψουπάρα 

--Ξ---. ὦ. 

. ΗδθΌ. υἱδοίξ ὠροῖ (68 χὶ. 22, οἴο.): 80 υ. δῶ. 

Ὁ ΤΏῊΘ βοοοῃὰ οἰδῦβο βίδὺθθ ὑπ ρτουπμὰ ἔογ {Π0 ἢγϑῦ : Βδθνοη 

τηυδὺ 681} Ὀϑοδῦδο οὗ ὕπ9 ἤανοο ψτουρῃῦ ὈΥ ΟΣ διαορ 9 ῬΘΟΡ]Θ8 

οὗ {9 οαγί. Βαυῦ (89 ΗΘ}. οὗ [Π9 νϑγβὸ 18 Βασζὰ ; δῃὰ ν ΣῪ ῬΓῸΡ Α 

ΘΌΪΥ ὑπθτθ ἰ8 ΒΟσθ οοΥτυρύίοι ἴῃ ὅπ ὑοχύ. 8.υτ. ὕυρ. πᾶνϑ ἔον ὑπὸ 

βϑοοπᾷ οἴἶδυθο, ψεα, Βαδυϊονι 8 δἰαΐη, οπν68 οδαϊὶ [αἱ ἐπι αἷἱξ εδε εαγίλ. ᾿ 

ο 1.6. 869 ἔτοτωη δ ἀοοτὰ ἱτηρθηάίηρ ΡΟΣ ΒΑΡ] ΟΣ (αἷ. 1. δ), 

διὰ μαβύθῃ γοὺν γσϑύυσγῃ ὕο 90 γυβαί θη. 

ἃ ΤῊΘ [Ιδβγϑοὶ ὖθθ σορὶν ὑμδὺ ὕμπον δζθ ἴοο Βυνὶ]οίθα ο ἀο {Π|9 

8ΙΘ ποῦ Βίγϑηοσβ ἰῃ 9 Εο]ν Οἐν 3 
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8141} στοδῆ. δ8 Τβουρῃ ΒΑ ]οη Βμου]ά τηουηῦ ὑρ 

ἴο θᾶνθῃ, δηὰ ὑμουρῃ βδμ9 ββου]ὰ ἔογύϊξυ" {ῃ6 

Βοϊὶσῃῦ οὗ ΠΟΥ βίγοηρίμ," γοῦ ἔγομπι πὸ Βῃου α ΒΡΟΣΪΘΣΓΒ 

ΟΟΙΏ6 υηΐο ΠΟΥ, Βα ἢ} Ὑδῦνθη. δὅ6 ΤῊΘ βουπά οὗ 8 

ΟΥ̓ ἴτομι Βδθυίοη, δηα οὗ ρστοδύ ἀοδίγιουοη  ἔγουῃ 

(86 απ οἵ ἐμ Ομδίδαθδῃβ! δδ ἔοσ Ὑδθνθῃ ἰδ 
ΒΡΟΙ ηρσ ΒΔΌΥ]Οη, δηα Μ11] ἀθβίσου ουὖ οὗ ΟΡ ὑδθ 

στοδῦ νοΐοθϑ; 86 61 σψανϑϑί 8}8]} ΓΟΔῚ 11 ΠΊΔΗΥ 

Ὑγδύουβ, ὑῃθ αἷη οὗ ὑΠ6] νοΐοθ 18 υἱίογοά : δϑ ἔογ {86 

ΒΡΟΙΓΙ 18 ΟΟΙΏΘ ὍΡΟΙ ΘΓ, ουύθῇ ὕῥροὴ ΒδΌΥ]οΟη, 

Βα ΠΟΙ ὙΔΙΥΓΊΟΙΒ ΔΘ ἔδκϑῃ, ὑμ 6 Ὁ θονγΒ 8.6 ὈΓΟΚΘΗ 

ἷῃ ΡὈΐθοθβ: ἴοῃῦ; Ὑδῆνθαῃ 18 ἃ αοα οὗ ΓΘΟΟΙΊΡΘΠΟΘΒ, 

ἢ Μ111 ΒυΓΟΙΥ τϑαυϊῦθ. 57 ΑΠΑ1 ν}}} τη ἀσυηκ ΒΟῸΣ 

ῬΥΪΠΟΘΒ ἃηαἃ ΠΟΙ Ὑ}|86 ΠΘΠ, ΠΟΙ ζΟΥΘΙΠΟΙΒ 8Π6 ΠΟΥ 

ΨἹΟΘΓΟΥ͂Β, 8Π6 ΠΟΙ ὙΦΔΙΤΙΟΙΒ; δηᾶ ὑΐῇου 8}}8}} βῖθορ 

ἃ Ῥογρϑύιδὶ βῖϑορ, δηὰ ποὺ τγαῖζϑ,βξ βαίύ} (89 Κίηρ, 

ὙγὮΟ80 ΠΆ116 8 Ὑδνθῃ οὗ ποβίβ. 

δ8 ΤῊυΒ Βαϊ Ὑδῆνοῃ οἵ δοβίβ: Τὴ Ὀγοδα 

γ8}}} οὗ ΒΑΌΥ]ΟΙ 88}4}} 6 υὐύοῦν ἰδ] Ὀδῦθ, δηα ΠΘΓ 

5 1ωὉ. ομέ οὔ, ἰ.6. πιαζκε ἱπασοεδδίδίε, {Π6 τοαυϊδγ τωϑϑηΐης οὗ ὑΠ9 
ΗΘδΌ. νοσὰ σγϑηδογοὰ 2ογέζῳυν. 80. “εποοὰ (ἰ.6. }ογε δα) οὐξίεδ ΔΙῸ 
ῬτοΟΡοεῖν " ομ οὔ οὐξίεο,᾽ δηά ἃ ογίγεδϑ ἰβ 0. α »ίαοσα οι οὔ δηὰ 50 
ἱπδοοθθδὶθ]ο. 

Ὁ 1,9. δογ Ἰἰοξέν ν61}18. 
5. Ψαγὶϑα ἔσγοζω χ]ν. 8. 
ἀ ἨδρΌ. δργεαλίνηρ (χὶνὶϊ!. 8). 
5 ΤῊΘ στ οὗ [89 στοαδῦ οἱΐν. 
6 1.9. (ὴ9 ϑυγρίπρ ταββϑθθ οὗ η9 ἔοθϑ. Οἵ. ἔοσ πο ἔρυτθ νυ. 42. 
ε Οἱ. υ. 39. - 
Β βο δορί. ὕυϊχ. Ὑὴῶο ροϊηϊοὰ Ηρ. ἰοχὺ [δ ισαἱίϑ, τ ΐο ἢ 
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πὲ ραΐοβ 6}81}} ὕῦο Ὀυτγηρὰ ὑἱ ἢ ἢτο; ἰδὰβ ἐῃ9 

ῬΘΟΡΙοΘ ἰδθουγ ἕο νδιϊγ," δα {86 πδίϊομβ ΘΔ ΣῪ 

{ποπιθοῖ νοῦ ἔογ {6 ἢγο. 

(3) σπδρ. 1ἴ. 59-64. 

οεγοηιαΐ, ἐπ, δε [οὐτγίδ ψεοαν οἱ Ζεαοκίαΐ, (Β.Ο. 693), 
ὃν (δε δαπά οἱ ϑεγαϊαΐ, τοαάδ Βαδιυίοη, ἦεν ἀοοηι. 

ΤῊΘ Ργοαϊοιίομβ οοηίδίηοθα ἴῃ ὑπ|8 πασγαίνο (υυ. 62--64) 

ἄο ποῦ οἰΐμπον ἀἰδρίαν ὕπ0 απέριμϑ, ΟΥ ἱτ ρν ὑπὸ Ὠιἰβίοτγιοδὶ 
Βιϊυδίϊοη, οὗ 1]. 2-11. 68 ; ὕπογθ 18 ὑπ πο ἱποοηβίβύθηου ἴῃ 

Βυρροδίπο Φογοιηίδῃ ἰο Ὀ6 ὕποὶρ δυΐποσ. Α αἰπρὶθ, υπ- 
ἑπηρϑδϑείομοα ἀθοϊδγαϊίοη οὗ ὑπο ζυΐυτο οημα οὗἱ ΒΘΌΥ]ΟΙ [8 
ποῦ ἱποοπδίδύθηῦ τὶ Φογθγ δ᾿ 8 δὐὐιυἀθ αὖ πΠ0 Ὀορίπηΐϊησ 

οὗ Ζοαοϊκία ἢ 8 γοΐχῃ (οἷ. [Π6 ᾿᾿πκὶῦὺ οὗ θονθηΟΥ γϑοϑγβ ϑαβιχηοα 
ἴο Βαρυ]οηίδη σαΐθ, θη ὑπ6 ῥχγοιγβο οἱ γοαϊογαϊίοη δἔνογ- 
ὙαγάΒ, ἰη χχίχ. 10), δηὰ {9 βυυωθ 108] δοίΐοη οὗ υ. 63 15 

ΔΗ ΔΙοβουβ ἴο ὑποθθ παγταίθϑα ἰῃ χϊ!. 1-Ἴ, χῖχ. 1, 10, χχνῖ!. 2, 
ΧΙ , 9. 

δ ΤῊΏΘ ψογὰ σῇ οἢ ΦΦογο Δ ἢ Ῥσγορῃθῦ οοπὶ- 

ΤΠ αἀθα ογαίδηῃ ὑπ βοὴ οὗ Νουΐδῆ, 9 δβόοῃ οὗ 

Μδἤβοίδῃ, ἡ ἤθη ἢ6 σψοηῦ τὶν Ζοαθ δ ὑ86 Κίηρσ 

οὗ Φυσδὰ ο ΒΑΡΎ ]ΟΙ ἴῃ 86 ἔουγ γϑᾶγ οὗ ἢΪ8 γϑίρτι. 

ἄοθα ποὺ αρτοθ 0} (᾽ο9 Θά ϊθούϊνο, ὁ Ὀγοδα ᾿ (ψῆηΐοῃ ἴῃ ὑπ ΗΘΌ. 
ἰ6 ἴῃ {Π0 ϑἰησυϊαγ ἡυση 6 Γ). 

5 ΗἨΘΌ. εηνρένηεϑε. 
Ὁ Ηϑδὰ 3822.) ἔον 35}})). 
9.Α οἰξαξίοῃ (ΟὨΪΥ ὁ νϑηϊὺγ ᾿ διηὰ “(βγϑ᾽ Ὀοίηρ ἱμίθγομαηρθα) 

ἔσοσῃ ΗδΌ. ἱϊ. 18. 
ἀ Απᾶ Ῥγούμπος οοῃϑϑαυθηῦΝ ἴἰο Φογϑιλίδη᾽ 6 ἔσίθθα, Βαδζγυοῆ 

(9099 χχχὶϊ. 12). 
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Νοῦν ϑοσδαῖδῃ: γγὰβ αυδυίογιμδϑίο." 50 Απα Ψογοιῖδῃ 

στοΐθ 811 (86 6Ὁ]] ὑμαῦ βου! ἃ οοῦθ ἀροὴ Βδργ- 

ΙΟΏ ἱπ ἃ ΒΟΙῸΪ] [, δυυθῃ 811 ὑῃοβοὸ ψοσὰβ ὑμδῦ δ7Θ 

τὶ δρδίηδβῦ ΒΑΌΥ]ΟΠ]" 51 Απα Ψογοιίδῃ βαϊὰ 

ἴο ϑοσδίδῃ, “ὕοῃ βοὺ οομηοϑῦ ὑο Βδθυ]οη, ὕμθῃ 

800 ὕδου, δη4 τοϑα 411 ὑμοϑο νγοσάβ, 83 δηὰ βὰν, “Ὁ 
ὙδΔΆσΘΙ, ἐΐοιι ἢδδῦὺ βΒρόκθῃ δραϊπϑῦὺ 0818 Ὀΐδοθ, ὅο 

ουαὖὺ ἰὑ οΥ̓͂, ὑμαῦ ποηθ 8118}1] ἄνσθὶ] ὑμόγθῖη, ποῦ ο Ὁ 

8) ΠΟΙ Ὀοδϑῦ : ἴογ 1Ὁ 88}4}} θὸ ἀθβοϊαΐθ ἴοσ ουνδὺ." 

88 Αηᾷ [ὑ 88}4}} Ὀ6, θη ὑμου δαϑὺ τηδάθ δὴ οῃάᾶ οὗ 

ΤΟΔα ηρ 0818. ΒΟΙῸ]], ὑμαὺ ὕμου Βῃδ]ῦὺ ὈϊπΠα ἃ βύομϑ ἴο 

0, δηα οὐδ ἰὕ ἰηΐο {86 τηϊάδὺ οὗ ΕἸ ΡΗΓαῦθβ : 56 δπα 

[Βοὰ 888]ὑ Ββαυῦ ““ΤῊυΒ 884}} Βαθυ]οη βίη, δηα 88}4]} 

πού ΥἼΒθ, Ὀθοϑῦβθ οὗ 9 6Ὁ]] ὑμβαὺ 1 δπὶ ὈΣΙΠΡΊΠΡ 

ὍὌΡΟΙ δογ.᾽; ᾿ς 

Τηυδβ ἔδὺ δ΄6 ὑ86 ψοσαβ οὗ Ψογουίδῃ. 

δ 1ιὺ. οαρίαΐπ οὐ (016) γοϑέπσ-ρίαος (ΝΌΙΩ. χ. 33), 1.6. 189 
ΟΥ̓ΟΟΣ σῇ βοϊϑούθα (ῃ9 ΡΪϑοθ υὮθσθ ὑῃο Κίηρ, ἤθη ΟἿ 8 ᾿ΟΓΠΘΥ 
νουϊὰ Πα] ἔοῦ 89 πϊρῦ. 
 ΤῊΘ Ὀγϑοϊκοίθα ψοσὰβ γοσο δα ἀϑὰ ργορϑῦν ὉΡ 089 ΘΟΓΩΡΙΪΘΡ, 

ὙΠΟ βυρροθθοᾶ (ττοηρ]ν) ὑπ ΒόγῸ}} ϑοηῦ ὈΥ Φογϑυΐίδῃ ἕο οοῃίθὶῃ 
[9 ΡὈγϑοθαϊηρ ΡΓΟΡΉΘΟΥ (]. 2-11. 68). 

5 δο δορῦ. Τῇ Ηδθ0. ὑθχὺ γσορϑϑίθ ὈΥ ΘΣΕΤῸΣ ἔσγοιω ὑ. ὅ8, απὰ 
ἐδεν ὁλαἷ υδαγν ἐδδηιδεῖυοε. 

Δ Α σΘογαρ θοῦ ̓  8 ποῦϑ, ἰπύθμ θα ἴο σοῦ οἱ Ψογθιχίθῃ 8 οσ 
ῬΓΤΟΡὮΘοΙΘΒ ἔγοτῃ {89 Αρροῃάϊχ (οἰ. 111.}, ὁχοογρ θα ἔγοιῃ 2 Κίηρβ. 



ΟΗΠΑΡΤΕΒ 16 

(1) Τλθ οαρίμγε οὐ «ογιϑαΐοηη ὃψ ἰΐδε Οῥαϊάαοαηϑ, 

απά οχῖΐο οἱ τ8 ἐπλαδιίαηίδ. 

Ργυ. 1-21 ἀτὸ ϑχοογρίϑα ἔγοιη 2 Κίηρβ χχὶν. 18-χχν. 2]: 
υυ. 28-80 ἀγὸ ἴδῃ Ὀν Ὁ}: δουωρῖϊογ ἔγοσῃ βοσὴθ ἱπάοροηάϑθηῦ 

ΒΟΌΓΟΘ. ΤῺΘ ΘηΟΓΘ δοοουηῦ νγ88 ὈγοῦΘΌΪΥ δἀἀθα ἤθγθ ἴοσ 
09 ΡυΓΡοΒβο οὗ βῃονσιησ μοῦ Ψογθγα δ ἢ ΒΒ ὈΥΠΟΙΡΑΙ δηὰᾶ 

τηοβῦ οοηβίϑηῦ ῥγϑαϊοῦζοη νγὰ8 ζ0]8]10. Τὴθ ἐσχέ οὗ υυ. 

1-27 Δ8, ἴθ βονϑσαὶ ρίϑδοοθ, Ὀθθὴ ργϑϑοσνθαὰ ἤθῦθ τ Οσὸ 
ΡΌΓΟΙΥ ὕμδη ἴῃ Κίηρθβ. ΨῬυ. 4-11, 183-10. ανο οοουστοα 
ΔΙΓΘΘαν ΒΥ δον αροά, ἰῃ χχχῖχ. 1-2, 4-10.5 

111. 1 Ζοαρκίδῃ γγᾶβ οὔθ δηά ὑνθηῦν γϑδγβ οἷα 

θη ἢ6 Ὀοζδη ἴο τοῖρῃ; δηα δ6 τοϊρῃϑα δἰθνθῃ 

ΥΘΔΙΒ ἴῃ ΨΦογυβαίθη. Απα 8 τηούμθυ Β Ὡδ1Π6 νγ88 

Ἠδηυΐαὶ (80 ἀδυρῃῦοσ οὗ Δογοιλίδῃ οὗ 1ΌΠΔΗ. 

3 Απα δ ἀϊά ὑμδὺ το νγα8 601] 'ῃ Ὑϑῆνγθἢ Β ΘΥΘ8, 

ΒΟΟΟΣΙηρ ὕο 81} ὑμαῦ Φομοίακίη δὰ ἄοπμθ. 8 ΕῸΣ 

ὈΒγουρῃ ὑῃθ δῆρος οὗ Ὑδῆνοῃ αἱά 10 οομλθ ὕο Ῥ888 

1ἴῃ Φογυβαὶθμλ δηα ΨΦυάδῇῃ, υπὸ] ἢθ οαϑῦ ὑῇϑθηλ ουὖὖ ἔΓΟΠῚ 

Ὀοΐογθ ἢ18 ἔδοθ :Ὁ δῃηᾶὰ Ζϑαδκίδῃ το] θα δρδϊηδβὺ [86 

Κἰὴρ οὗ ΒαΌΥ]οη. 4 Απὰ [Ὁ ὀοδγὴθ ἴο Ρ888 ἴῃ ὑ8δ πη ἢ 

ΘΔ οὗ 18 τοῖρῃ, ἴῃ ὑδ6 ὑθῃῦ τοηΐίῃ, ἴῃ ὕμθ ὑθηίῃ 

αν οὗ μ6 τηοηΐῃ, ὑμαῦὺ ΝΟΌΌΟμΔαγΘΖΖασ Κἰηρ οὗ 

8 50 0 ποΐο8 ὕποσο. "ΟΣ νὶϊ. 16. 
398 
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ΒΔΌΥΪ]ΟΙ ΟδΠ6, ἢΘ 8Π4 84]1 [18 ύΤΆΥ, δραϊπϑὺ 96 γυ88- 

θη, 8ηα Ῥἱ ομθα δρδαϊηδύ 1Ὁ, Δηα Ὀυ1}0 ἔογίβ δρδϊηβῦ 

10 τοὐπα δρουῦ. ὅ δο (μ6 οἱἵΥ νψαϑ Ὀοβίθρϑα υπίο 

086 οἰονθηΐῃ γϑᾶγ οὗ Κίπρ Ζοαθκίδῃ. 5 [ὴ ὑπ ἔουγῃ 

Τοηΐ, ἰῃ 086 ὨΙΗ ἢ αδγ οὗ ὑμ6 τηοηΐῃ, ὑδθ ἔδι)ηθ 

88 ΒΟΙΘ 1 80 οἱζγ, 80 ὑμαῦ ὕμποσθ 88 πὸ Ὀγϑδα 

ἴοῦ 86 Ῥϑορὶθ οὗ ὑμὸ ἰαπᾶ. 7 ΤΏΙ ἃ ὈγθδῸ τγ88 

8646 ἴῃ {80 οἰΐγ," 8δηα 8}1 (86 πῃ οὗ γγχὰγ ἢδα, 

δηα νϑηῦ ἔοσ ουαὖ οὗ ὑμο οἱἷὖν ὈΥ πὶρῃῦ Ὀγ 086 γᾶν 

οὗ 86 γαύθ Ὀϑύνθθῃ ὑμθ ὕνγο γγ 8118, το νγᾶ8 ὈΥ ὑπθ 

Εἰηρ᾿Β σαγάθη ((μ6 Ομδιάδθδηβ θοίπς Ὁγν [80 οἷΐν 

ΤοΟυΠα δου); δῃηά {ῃ80ὺ υϑηῦ ὈΥ ὅπ ψᾺΥ ὕο ὑμθ 

Ατάρδιῃ. 8 Βαῦ [80 δύων οἵ ὑμ6 Ομδιάδθδηβ ρυγβαθα 

δἴζοσ 9 Κίηρ, δηά ονογίοοϊ Ζϑαθκίδ ἰπ 086 βύθρῃϑϑ 

οὗ Φουίοθο ; δηᾶ 8]1 818 ΔΥΙῚΥ ψγ88 βοδύϊογοα ἔγοτῃ 

ἢ. 5 Αμπα μουν ἰοοῖὶς ὑμο Κίηρ, δηα οδγεῖθα ἢΐπ 

ὋΡ υπίο ὑπο Κἰηρ οὗ Βαγοι ο ΕΒ ΌΙΔΒ ἴῃ {86 ἰδπὰ 

οὗ Ἠδιηδίῃ ; δηὰ δ γᾶν υἀρομηθηῦ ὕροη ΔΪπ,. 

10 Απά {86 Κίηρ οἵ ΒΑΡΥΪΟΙ β᾽θνν ὕμθ 80η8 οὗ Ζθοάθ- 

Κίδὴ Ὀοέοσθ δῖβ ΘυΥϑϑ: δῃηα 8]1} ὑΠ6 ὑγῖμοΘΒ οὗ υ6 8} 

αἰ8ο ἀϊὰ μ6 βίαν ἴῃ Β:Ό]Δἢ. 11 Απα δ ρυΐ ουὖ {Π6 

ογοβ οὗ Ζοάρκίδῃ; διὰ ὑμο Κῆρ οἵ ΒδὍγ]οη 

Ὀουπά πη ἱπ ἔουίουβ, δηα οαστῖθα ἢΐτῃ ὑο ΒΑΌΥ]οΩ, 

8η4 ρΡαὺ Πἷπλ ἴῃ ῥγίβοῃν {}}} ὑμ6 ἀδγ οὗ δίβ ἀϑαίῃ. 

5 αμὰ Ζοἀεκιαΐ, ἮΔΒ ῬΥτΟΌΘΡΙν ἔ6]]θη ουὖῦ ΠΘΓΘ : οἶ. υ. 8. 
Ὁ ΗδΌ. ἐδε ἦοιδὲ οἱ υἱδίἑαίίοπδ, ἰ.6. οὗ ΡυμίΒηταθηῦ. ΤῺΘ 

θχργϑδαίοῃ ἄοϑβ οῦ ὁσοὺγ Θ᾽ θῖν θΓθ. 
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18 ΝΟΥ ἴῃ ὕμο ΗΠ τηοηΐῃ, 1π ὕμο ὑθηῦμο ἀδν οὗ 

[86 τηοηΐμ, τ Β]Οἢ τγᾶθ [86 πἰπούθθη ἢ γϑᾶγ οὗ Κη 

ΝΟΟΟΘΒΔΟΥΘΖΖΑΡ Κίηρ οὗ Βδογ]οη, οδὴθ ΝΟΌυΖαγ- 

δάδῃ, 086 οἀρίδίη οὗ ὑμθ συδτα, ΒΟ. βίοοα Ὀθίοτθν 

80 Κίηρ οὗ Βαθγ]οη, ἰπύο Φογύβδίθμι ; 18 δηα ἢθ 

Ὀυγηοα ὙΔΕνγΘ ἢ Β ἤουδο, δηα ὑπο Κηρ᾿Ἐ ὨουΗθΘ ; δῃηα 

811 ὑ890 ἢουδβοβ οὗ Ψοσύβδιθ, δηα ΘνΟσΥ ζτοδαὺ ἤουΒο, 

Ὀυγηθα ἢθ νῷ ἤγθ. 14 Απὰ 8]1] 086 νν8}18 οὗ ϑογυβδ- 

Ιολ σουπμα δρουῦ αἰα 411] (86 δὴν οὗ 86 (Πδ]- 

ἀδθδηβ, ὑμδῦ σψγοῦθ τὶ ὑΠ6 οδρύδίη οὗ ὑδο ριυδγα, 

Ὀγοδκ ἄονῃ. 156 οΑπα ὅπ σϑϑίάἀπ οὗ ὕ89 ρϑορὶο ὑμδῦ 

ΟΓΟ ἰοῦ ἴῃ 086 οἱζγ, δῃὰ ὑμὸ αἀοϑβοσίοσβ ὑμαῦ μδὰ 

ἔ4 16 ἀνσᾶν ὑο ὑδο Κιηρ οὗ Βαργΐοη, δηα (δ τϑβ πθ 

οἵ {86 διθβοοσβ, 614 Νοθυζαγδάδῃ, ὑ86 οδρίδίη οἵ 

(6 ρσυδΓγα, ΟΔΥΤῪ ἰηΐο ὁχ]θ. 15 Βαύ οὗ (μ6 Ῥοογοϑύ 

οὗ {6 ἰαπὰ αἰά ΝορυζΖαγδάδη, ὕμο οαρύδίη οὗ {86 

συδτα, Ιρανο ἴο Ὀ6 νἱῃθάγθββουβ δηα ΒυβΌ δ Ἰηθη. 

11 Αηά {80 Ρ11Π1ὰγβ οὗ ὈγοηΖο ὑμαῦ σγοθ 'π Ὑδανθἢ Β 

ἢοῦθθο, δηα 6 Ὀ85608, 8)8)ηα] Π6 ὈΓΟΙΖΟ 5088 ὑπδὺ νγᾶϑ 

Δ 2 Κίηρϑ χχν. 7 π89, δευεέδ. Τῦ ἱβ ἱτηροββίἷο ὕο βὰν ψΐοῖ 
8 τἱπῦ. 

Ὁ 8ο δἀάϊηρ 8 Ἰούίον (ἼὩ9)) ἔον ἽΘ}) : “βίοοὰ Ῥαΐογθ᾽ τ υγὰβ 
βοσνϑδηῦ ἰοὸ (οἷ. ου χνυ. 19). 2 Κίηρβ χχν. 8 68, ἐδε δεγυαπὲ οὗ 

(σἱμβουῦ “ Ὀοΐοτο᾽). “᾿Βίοοά᾽ διηὰ Ἥ᾿βοσυδηῦ δῖθ ἰῃ ὑπροϊηὐθὰ 
ἩΘΌΓΣΘΥΥ ΜΘΥΥ͂ Β ΣΏΣ] 6 Γ. 

5. 80 χχχίχ. 9, 2 Κίηρβ χχν. 11. Τὴθ ΗΘ. ἐθχὺ ἢθγτθ Ὀσϑῆχϑθ, 
ἰῃ οοηὐγασϊοίίϊοι τὴ υ. 16, 4πά οὐ ἐΐδε ρῬοογεϑὲ οὐ ἰδ Ῥεορΐδ (ὉΥ͂ 

ΘΙΤῸΓ ἔσο 9 Ὀορίηπίηρ οὗ υ. 16). 
ἃ 99 1 ΕΚίηρβ νἱϊ. 1δ, 21, 28 Δ, ; 27 Ε΄. 
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ἷἱπ ὙΔΏνΘἢ Β Πουβο, αἀϊὰ ὑμο Οδμαϊάδοδηβ Ὀγθδῖὶ 'ἱπῃ 

Ῥίϑοθϑ, δηα οδτὶθα 411 ὑῆθ Ὀγοῃζθ οὗ ὑβοιῃ ὕο Βδθγ- 

ἰοηῆ. 15 ΤῊΘ ροΐβδ αἷβο, δῃὰ ὑῃο βῃονοὶβ," δῃηᾶὰ (μ9 

Βηυ ογΒ," δηα ὕπο ὈΔΒΟΏΒ,} 8ηα 86 ΒΡΟΟΙΒ, δπα 8]]} 

86 γϑββθὶ8 οὗ Ὀγοῦζθ ψόγοι (μ6 Ὁ υβοὰ ἴο 

ΤΩ ἰβύον, ὕΟΟΚ ὑπο απᾶγ. 19 πὰ {μὸ οὐρβ,. δηὰ 

[86 θηυ δα !θηοθ, ἃ δηα 86 Ὀδβοηβ, 8ηα ὑῃ6 ροΐίϑ, 

8 ὑμ6 οδῃα]θβίοβ, δηα 86 Βροοῃβ, δῃὰ δ 

ΠΠραὐϊοη- ον Ϊ8,, τυ βδίβοθνοσ νγγὰβ οὗ ροϊά, δῃὰ υϑδῦ- 

ΒΟΘΨΟΡ Μγὰβ οὗ 51 ν6σ, γοϑρϑού νυ, 616 86 οδρίδίη 

οὗ {89 συδγά ακο αὐγᾶγ. 39 ΤῊΘ ΡΠ] γ8, ὕνο, ὑ86 

Β608, ΟΠΘ, 8:η64 ῃ6 ὈγοΟηΖΟ 0118 ὑμαὺ σΟΓΘ ὉΠῸῸΣ [ὕ, 

ὕνοϊνο, δηὰ ὑμθ ᾿δβθβ,8 9 Κίηρ ϑοίοπιοη δα 

ΤΏ8616 ἔοῦ Ὑδῆνθ ἢ Β ΒοῦΒδθο [,06η.}}: ὕΠ ὈΓΟΏΖΘ οὗ 8]]} 

51 Κίηρϑβ νἱ!. 46 (οὗ ὈτΟΙΖΘ) ; 5869 αἶϑο Εἰχοά. χχνϊ. 3, 0 ἢ 
βῆθννβ ὑπδὺ ὑΠοΥ ψγογθ υδϑοὰ ἔον ὑπο αἱΐαγ οὗ Ὀυγηΐ οΥογίησ. Τἢθ 
" Βαδοηβ᾽ (110. ἐοδϑοίτιρ-υεδϑο8) ὙΘΤΘ ἴογ Ὑ ἐοββίηρ ᾿ 09 Βδογι βοίδὶ) 
Ὀ]οοα δρχαϊηδὺ ὑπο βἰάϑβ οὗ ὑπ αἰΐδνρ (ἴωϑν. ἱ. δ, 11, 1}. 2, 8, 13 αἱ., 

ὙΠΘΓΘ “Βργίη Κὶθ᾿᾽ ἰη ΑΥ͂., ΕΥ͂., ϑῃου!ὰ Ὀθ ἐοδα οΥ ααϑδ}Ὶ. 
Ὁ Ἐὸγν [89 Ἰαζηρθ: 8001 Κίημϑβ νἱϊ. δ0 (ὑΠπουρῇ 8βαϊὰ ἤθγθ ὕο ὃθ 

οὗ ρο]ά) ; οὗ. 2 Κίηρπ χὶϊ. 18. 
5. 8091 Κίηρβ νἱϊ. 60 (οὗ κο]4). “ Οαρϑ᾽ [οἵ εἰϊνθγ) δῦϑ δ υὐϑὰ 

ἴο αἶβο ἴῃ 2 Κίηρβ χίΐ. 18. 
4 Ἐὸν [ἢ9 ἰδιὴρθ (Εχοά. χχν. 38, Νύχτα. ἱν. 9); οἷ. 1 Κίηρβ 

ν]. δ0ὺ (νγῆθγθ {89 βαθ ψογά ἰ8 σοπάϑγϑα “" ἤγθρϑῃβ ᾽). 

41Ὶ Κίηρβ νἱΐϊ. 49. 
Ἢ ἘὸρῚ [89 {80]90 οὗ Βῃονυυγοδὰ ; θ00 Εἰχοὰ. χχν. 29 (' Ηδροῃθ ᾽). 

Ε ὅ,ο, ΒυρρΡὶγίηρ ὕνο ἰούϊζογθ, ψῃοῇ πᾶνὸ δοοϊἀϑηῦδ!ν ζ6}]60 
ουὐ. Τῃο ΗοΡ. ἰοχὺ [βδ8, ἐδ ὅγοηζε διιϊο ἰδαξ υὐεγε ὠπαεν (δά 

δαϑεϑ, {ιυεῖυε, νΪϊοΟ ἢ σδημποῦ ὉΘ τἰχῦ. 869 1 Κίηρβ νιὶ. 1ὅ, 27 Ε΄... 

43, 44. 
5» ΤΠΘυῦοΣ (92) θοθιβ ἴο ἢδανο ἔδ] θη ουαὖ Ὀοίοτο ὑπο ζο] ]ονν- 

πα ὋΝ. 
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0Π080 νϑββ9]8 σγὰβ ψιύμουῦ τνορῦ. 31: Απα 88 ἴοσ 

[86 Ρ1Π1Δ ΓΒ, 0 Βοϊσμῦ οὗ ὑΠ0 οΠ6 Ρ1118} τγ88 οἱρῃῦθθῃ 

ΟὐδΙΒ.; δηά ἃ [11π0 οὗ ὕγψγοϊνο ουδὲΐβ ἀἸα ΘΟΙΡΆ88 ἴΌ ; 

8η6 (πο ὑμίο ποθ ὑμογθοῖῦ 8 ουῦ ΠΠρΟΓΙΒ: [ὑ γγ8 

ΒοΟΙΙο. Ψ5 Αμπα 8 οδμδρίογ" οὗ ὈΓΟΏΖΘ ψγῶ8 ὉΡΟᾺ 

ἴδ ; δηα ὑμθ μοϊγσῃῦ οὗ ὑθ οὔϑὸ οὔδριΐοσ ψ8 ἔνθ 

οὐδ 8; δηᾶ πούνοσκ δηα ροιηορτδηδύθθ οΘ ὍΡΟΙ 

[6 ΟΠδΡ ΟΡ σουπα δρουΐ, 8411 οὗ ὈγΓΟΏΖΘ: δηα (6 

ΒΟΟΟΙΩῖ Ρ1ΠΔΡ δ]8ο δα κὸ υπίο {μ680, (Θνϑ) [ποὺ- 

ΟΓΚ]Ρ δηα ρομηθρυδηδίθβ. “5 ΄᾿Απὰ {δ ῥροπιθ- 

στδηδίθβ ΟΙΘ ΠΙΠΘΟΥ δ8ηα βῖχ, νἱμανδγαβ ; 411 {86 

Ροιμθρτδηδίοθ ΤΟΥ 80 Βυπαγθα ὉΡοη ὑδθ πούνογκ 

Τουπα δρουΐ. 34 Απαὰ {80 οἀρίδὶη οὗ ὑπο συδγα 

ἴοοῖκ ϑογδίδηῃ ὑμθ οἰίοέ ῥγίθδῦ, δηὰ Ζορβδηΐϊδῃ (89 

5.1.0., 88 ὅἷ7ὁ Βῃουϊά πον ΒΔΥῪ, 8 οαρίαϊ. 
" ΤῸ ψογὰ δρρϑδῖϑθ ὕο δᾶνὸ ἀσορρϑα ου βοοϊἀθηΐα!]γ. 
5. δο {9 ΗϑθΡ. ; Ὀυὺ ῃ6 τηϑϑηΐηρ ἰ8β ΝΟΓῪ υποθγίδιη : υὐδέδίθ 

ομξισαγθ (ΟΣ οὗ ὅδ9 υπάγοα Βυττουπάϊης ΘΘο ἢ οδρὶ 8] Ὀϑίμς 
ΒΡΡοθϑαὰ ἴἤο Ὀ6 Ὠιἄθῃ ὑγῆϑγο ὕἢ9 Ὀ1]1 Δ. ΔΡΡΥοδοῆθα οἱοβοὶν [9 
γγ8}} οὗ [9 ΡοΟΓΟἢ), δηὰ δαησίηρ ἰοοδεῖν (ἰοὺ ΓΣ οὗ 9 ροτωηθωτδηδύθα 
Ὀοίπρ Βυρροβϑα ἴο Ὀ9 βχϑὰ ἴο [ὴ9 πούτγουϊ ου ὅδ οαρὶ 818, δα (ἢ 9 
τοϑῦ ὕο ἢδνο υηρ ἀονῃ ἴῃ ἔθϑύοουδβ Ὀθύνγθθῃ ὕὑπθηλ), ἢᾶνο Ῥοΐἢ 
ὈθθῺ βυρροοδίθα, ἢ ἔοσιῃοσ ΟΥ̓ (ὴ6 Φον Βῃ Οοτησηθηΐαΐογ, ΘΒ ὮΣ 

(α.Ὁ. 1040-110ὅ). [Ιῃ 1 Κίηρβ νἱὶ. 20, 42 [9 ΠΌΣΤΩΑΡΘΣ οὗ ΡοΟΓηΘ- 

ατϑηδῦθθ οἡ θϑοῦ οαρίΐα] ἰβ βαϊὰ ἤο αν Ὀθθῃ 200, ἀγγδηρσϑα ἰῃ 
ὕνο τοῦθ; ὑδθ Ῥγϑϑϑηῦ νϑῦϑθ ἰ8Β ΔρῬαγϑῃῦ. ἴο Ὀ9 υπαογϑίοοα 88 
Σούοσσί δ ΟὨΪἹΥῪ ὕἤο ΟὯ6 οὗ [9 ὕτνγο σοῦ. 

ἃ ἙἘῸΣ υυ. 2]1-28, οἵ. 1 Κίηρβ νἱ!. 16-18. ΨῬύυ. 17, 18 δΔ7Θ οὁ0Σ- 
τυρῦ ; δηα ψ τηυδβῦ σϑϑδα, ραγῦν αἵϊος ϑϑορῦ., οοηπθούξησυ. 18 τὶ ἢ 
υ. 20Ὁ: 17 “Απὰ Ὧθ τηϑᾶϑθ ἔὅνγγο ποΐβ ὕο οονϑὺ ὅθ σπαρίϊοσβ το ἢ 
ὙΘΙΘ ὍΡΟΙ 09 ἴορ οὗ ὑδ9 ΡὈ᾽]Π]ΠΔγ ; ἃ ποῦ ἔογ ὕῃ9 οὔθ ομαρίϊοῦς, διὰ 
8 ποῦ ἴον Π9 οὐδοῦ οπαρίϊογ. ᾿δΑπμὰ Βο σωδάθ ὑπθ ροσζωθρτγϑῃδίθθ; 
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ΒΘΟΟΠΑΛ}Σ ρῥγίϑϑὺ, δηα ὅπθ ὕῆγθθ Κϑϑρϑῖβ οὗ ὑμο ὑῃγοβ- 

ΒοΙα :5 326 ηὨ0 ΤΌΟΚ δἷβδο ουὖῦ οὗ ὑμο Οἱ δὴ ϑυμυοῖ, 

ψΒΊΟΙ Βδα [86 οἤδῦρο οὗ [ἢ Τη6η οὗ γγχᾶγ ; δηἋα βουθῇ 

ΔΘ οὗ ὕδοιη ὑμδὺ βᾶὰὺνν ὑδθ Κἰπρ᾽ ἔδοθ," τ 10} ΤΟΓΘ 

ἰουπα ἰπ (δθ οἰ ; δηα ὑμὸ βοσῖθοι οὗ ὑπὸ οἀρύδίῃ 

οὗ ὑμ6 Βοβύ, ψῇο θη δ θα ἃ 6 Ῥϑορὶο οὗ 89 ἰδηὰ : 

866 ὑῃγθοθοοσο τ6η οὗ ὑἢθ ρϑορὶϑθ οὗ ὑπ ἰδῃηά, ὑμδΐ 

ΟΓΟ ἔουπα ἰπὰ ὑδμ6 υιϊαβὺ οὗ ὑδμθ οἱἷὐγ. 3580 

ΝοΡυΖζαγδάδῃ, ὑμθ οδρίδίη οὗ 86 ρσυδτα, ὕοοκ ἔβθια, 

δηα Ὀτουσύ ὕμοη ἴο δ Κίηρ οὗ ΒαθγνΙ]οη ἴο ΒΙΡΙ ΔΉ. 

31 Απα {80 Κίηρ οὗ ΒΑΌΥ]ΟΙ βηχοΐθ ἔμομι, δηα ρυΐὺ 

ὑβοῖι ἴο ἄἀθδαΐῃ 1π ΕΠ] δὴ ἴῃ ὑδὸ ἰαηὰ οὗ Ἠδιλδίῃ. 

ΤῊυΒ Ψυσ δὴ νγᾶϑ οδυτϑα ἰηὔο 6Χ]]ὸ ουὖὖ οὗ ἰ[8 ἸΔηά. 

διὰ ἴνο τοῦϑ οὗ ροσήθρσδηδῦθθ ἰῇ ὈΣΓΟΏΖΘ 6ΓΘ ὉΡΟῚ 9 ΟἿΘ ποῦ- 
ψοσῖς, δα [ῃ6 ροσωθρβζδηδῦθθ 919 ὕτγο Ὠυπάτοά, ἴῃ ὕνγο σον σουπὰ 
δουϊ ὕὩΡροΩ [9 Ο;Θ ΟΠδΡ ΟΣ ; δῃηὰ 80 τηϑαθ ἢθ ἴον 89 οὐδοῦ οῃδρὶ- 

ἴον (οἴ. υ. 42). 869 Βυγπον᾿β Δοέεδ οἡ, ἐδ Ηεδ. ἐετὲ ο᾽ ἐδ6 Βοοῖ οἵ 
Κίηρε, δὰ Ἰοο. ; οΥ ΚΒ ̓εἰ μη θσ᾿ 8 ἢοῦθ ΟἹ 089 Ῥββαρθ ἰῃ ὑῃ9 Οεηέμνῳ 
Βι δία. 

5. 869 ΟἹ χχχν. 4. 

1.9 ϑηϊουγϑθα δοοϑϑθ ὑο ὑῃθ εἰ ρ᾽ 8 ὈΤΟΘΘΏΟΘ, 6 ΓΘ ὑσὶ ν]οαοὰ 
οουΣ οῦβ ΟΥ διάνθοσθ. 8.60 (})9 βαζὴθ οχργϑθϑίοῃ ἰῃ Εἰβίῃοσ ἱ. 14 ; 
δη ἃ ΘΟΙΏΡΘΙΘ 2 8π). 111. 18, χὶν. 24, 28. 

5. ΟΣ, δεογείαγῳ. 
ἃ Τ ῖ. φιαῦδ ἰο τὰν (ΟΥ̓ ἰ0 δόγῦε ὑπ ἰδὲ δοεὶ). 
4 ΑΡΡΔΥΘΌΪΨ δὴ οὔὔἶδοοσς γγο ορὺ ἃ γορίβίϑε οἵ ὑῃοθθ τῇο δαά 

ἴο βοῦνϑ ἰῃ [9 δ σΤΩΥ. 
{ ΤῊ ΘΟΥΔΡΣΪΟΡ ὯΔ88 οτηϊ θα ἤθτθ 2 Κίηρβ χχν. 22-26 (ἀρροϊηπν- 

τωϑηὺ οὗ αϑαδι δ 88 βονΘσΏοΡ, ᾿ἰβ συγαθσ ΌΥ Ιδβῃχηδοὶ, δηὰ 
ταϊρταξίου οὗ ον ἰηο Ερυρῦ), 88 ὑπηθόθαβασυ, δέος ὑῃ6 ζυ}}9 Ὁ 
Ραγίϊσυϊαγβ δ σθθαν αίνϑη ἱπ 90 Γ. χχχίχ. 14, χὶ. 7-9, χἱὶ. 1, 2, χ ὶὶ, 
4-ἸἼ. 
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38 ΤῊ,65 15 {86 Ῥϑορῖίθ σψῇοπὶ ΝΟΌΌΠΟΒΔΟΓΘΖΖΑΣ 

οΔΙτιθα 1ηἴο ΘΧΙΪΘ : ἰπ ὑπο βονϑηῦμν γϑὰγ ὕἤγθο ὑβου- 

ΒΔ ον) 8ηα ὕγθο δηὰ ὑνθηΐυ : 35 1 {86 οἱρῃύ- 

ϑϑηΐῃ νοῦ οὗ ΝορυοδαγοζΖζασ, ουὖ οὗ «ΦοΓΌΒΔΙΘΙΙ, 

οἷσί δυπαγοα {μίτγῖγ δηα ὕνγο ῬΟΥΒΟΙΒ: 89 1η {86 

(ἢγθοθ δῃηὰ ὑποηύοιῃΒ γοὰρ οὗ ΝοΡΌΟΒΔΟΓΟΖΖΑΣ 

Νορυζαγδάδῃ, ὑπο οδρίδίπῃ οὗ ὑπὸ ρυδγά, οδετίοα 

ἰηΐο οχίϊο οὗ πὸ Φονγβ βουθῇ δυπαγθα ζοΥΥ δηὰ 

ἢνθ ῬΘΙΒΟΙΒ: 81} ὕῃθ ῬΘΙΒΟΩΒ ΨΟΓῸ ἴουγ ὑδμουβδηᾶ 

δα εἰχ δυπατγοά. 

(2) Τε [αὐοιν δδοιση ὃν Ευὶϊ!- Μοεγοάαοΐ, ἰο “οδοΐα» 

οἶήη. 

Ε χοορρύθα ἴγουμλ 2 Κίηρεα χχν. 27-30. 

81 Αηα [ἰὑ σδΠ6 ἴο 888 ἰῃ ὑῃθ βουϑῇ δηᾶ ὑπ σύ 

ΥΘΑΓ οὗ 86 ΟΧ]]Θ οὗ ΦοΒοϊδοίη ἰησ οὗ υάδῃ,» ἴῃ 

[80 ὑψοῦ τποπίῃ, ἰῃ ὑμ0 ἔνθ δηῃα ὑνθηύϑῦ ἀΑΥ 

οὗ ὑ8ο τηοπίμ, ὑμαὺ Εἰν1]14- Τὰ ΓοάΔ 0} Κίηρ οὗ ΒΘΌΥ]ΟΩ, 

6 Ῥυ. 28--30 ἀγὸ ποῦ ἰῃ [80 βορῦ. [οΥ ἰῃ 2 Κίηρβ χχν.). 
" Ἡρδᾶ, ῬσοῦδΌν, δευενεοεδ. ΤῊ σψουἹὰ Ὀ6 ὑμ9 γϑ8ῦ ἰὼ 

ὙὩΐΘΙ [ἢθ6 αἰορο οὗ Φογυβαίθσα τγ88 Ὀθρυῃ (οΟΙΏΡ. ὕ. 4 τ] υ. 12): 
09 Τοίθγθῃοθ ΔΡΘΘ.Β ἴο Ὀθ0 ἴο [6 τηϑῃ οὗ ὕμάαΐ ὑδίκθη ᾿σθοθσα 
(48 ορροθοὰ ἴο ἔμοβθ ουὖῦ οὗ δογυδβδίθγω, υ. 29). ΤῈΘ ἐΐϑσωβ ρίνϑα 
ἂο ποὐ ἱποϊυὰο 89 πυτοσβ ὑδίκθη ἰηὔο οχὶϊθ δέον [89 οαρίυτθ 
οὗ ΦΔογυβαίϑθσω (ἰπ Νορυομθάμοζζαῦ 8 πἰηπείθεμεδ, γ08.). 

5 8.6. ὅθ]. 
4 Ῥροπουηοῦ, Ὧν. ὙΤὨθ Ὠδῖωθ τοϑϑῶθ “σωδῃ οἵ Μαγάυϊκ' 

(1. 2), ἐπ Βανγ)ουίδα Αι ϑίω- Μαγάωϊκ. Ἠδὸσ δυοοοοάοα Νορυομοά- 
ὭΘΣΖΑΣ δπὰ γοϊμιϑα ἴοῦ ὕνγο ψγϑασθ [Β.0. 66]--δδθ). 
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ἷῃ 9 γϑδῦ ὑβαῦ ἢ θοζδῇ ἴο στοίρτι," 1ξὐθα ἃρ {86 

ἢοδαν οἵ Φοβοϊδομίη Κιίηρ οὗ Φυάδῃ, δηὰ Ὀγουρμῦ 

τα ἔοσίἢ οαὖ οὗ ῥτίβοῃ ; 33 δῃα ἢ6 βρακδ Κίπα!ν ἴο 

Ἠΐτη, 8Πη6 βού 18 ὑῃΓΌΠΘ ᾶῦονθ ὑ89 ὑῃσοπθ οὗ ὑμ6 ΚΙηρΒ 

πδῦ γγοῦθ τι Εἶτα ἴῃ ΒαΡυ]οη. 838 Απά ἢθ ομδηρορα 

ἮΪΒ ἈΓΒΟΩ ρδτιτηθηΐβ, 8η6 αἰά οαὺ Ὀγθϑα Ὀϑίοσθ 

ἢϊπλ5 Οοὐπ 8} 411 ὑ80 ἄδγβ οἵ μἷ8 "ἴθ. 34 Απάᾶ 

ἴογ 18 8] Οσαποθ, ἢ ὑποσο 8 ἃ οοηὐηυ8] 8] Οὐ 06 

αἴνοῃ Ὠΐπη οὗ ὑπὸ Κίηρ οὗ ΒΑΌΥΙΟΙ, ΟΥΘΥῪ ἋΔΥ ἃ 

ΡῬογύϊομθ απ} ὑπὸ ἀδν οὗ 8 ἀϑαΐῃ, 811} ὑ89 ἀδὺβ οἵ 

ἢ]8 119. 

8 5ο 2 Κίηρθ χχν. 2. ΤΏ ΗϑθΌ. ὑθχὺ Ὧδ88 ὮΘΟΣΘ, ἐπ ἐΐδέε ψϑαν οἵ 
δὼ γνεΐρη. 

ν Οὗ, ἄδθῃ. χὶ]ὶ. 13, 20; εἷϑο Ῥβ. ἐἱ, 3. 
5 Οὗ. 2 ϑδγα. ἴχ. 7, 10. Ῥοιηοοθάθβ, ἃ ατγϑοὶς ρῃγαϊοίδη, σγῇο 

δὰ οὐυτϑοᾶ αγίυβ οὗ ἃ βϑνϑῦθ βρζϑίῃ, τγχδϑ ΓΙ ν ]θαθα βἰ γα] νὶν 
ἴο αἀἰπο δὖ [6 βϑζὴθ ὑδ0]9 τὶ ὑῃο ἰκῖϊηρ (Ηθεγοά. 11. 182). 

ἀ Οὗ, φγουΐδίοη. ΤΏ6 πογὰ σϑηδογοα υἱοέμαϊο ἰη χ]. δ. 
“ Ηθρ. α ἀαν᾽ 8 πιαξεν ἵπ {6 ἀαν ([Ὧ6 βασὴθ ἰάΐοση, Εἰχοά. ν. 13, 

χνὶ. 4, Πδη. ἱ. ὅ αἱ.). 



ΝΟΤῈΠΣ ΕἘΧΡΙΑΝΑΤΟΒΥ ΟΕ ΒΟΜΕ ΟΕ ΤΗΝ 

ΒΕΝΌΕΒΙΝΟΒΞ ΑΘΟΡΤΕΡ 

Π. δ ρρνκούμοο. Ἰιδ 3  ἀθηοῦΐθθ ὈΓΟΡΟΥΪΥ ᾿Ὁἱπ- οσωθ,᾽ υδοὰ 

ῬΣΙΓΛΘΣΙΥ οὗ ὑμαὺ τ] Οἢ οοριεδ ἐπ ΘΠ ΔΙ ἰῃ Κα ἔγοσα ὑῃθ 

β61.8. ἿΪῃ ἴον. χχν. 1ὅ, 16 ΕΗΥ̓͂., νοὶ] γϑοῃάδογϑθα ΌΥ οὔγορϑ ; 

οἰϑουνβοεο (88 Ῥγον. 11]. 9) ὈΥ ἑμποζϑαϑό, Βοσωθίωθθ 8180 (88 

ον. χχν. 22 ; Ῥγον. υἱῖἶ. 19, χν. 6) ὈῪ γωΐ(9) οΥ (ἰῃ ἃ ἢσ. 

ΒΘη86) ὉΥ γευθη6(68). 

4 δίδρρεβ. 8.660 ῬΙΊΚΑΙ͂Ν, ὃ 6, ἰῃ Ηδδύϊησβ᾽ }).8. 

6 γεδοϊεα. ΤῊΘ ᾿άθϑδ ἴῃ ΘΒ ἱβ ποῦ ὑμαὺ οὗ ὑγϑῃθρυθθβίο 
δρδϊηδῦ 8 ἴανν, Ὀυὺ ὑπαὺ οὗ ἀοίϑοϊοῃ οὐ σονο]ῦὺ δραϊηδὺ 8 

Ῥϑῦβοῃ. 66 2 Κίῃηρβ ὶ. 1, 111. δ, νἱ. 22. 

9 Ῥίοαα ΔΒ ὈΘΟΟΙῺΘ 8 τηϊθθθαϊησ γϑη σης ; ἴῸΓ (1688 
1Ὁ 19 υβοὰ ἰπ 8 ὈΔΙΡΘΌΪ ἰογθηβὶο ΘΟ ΠΘΧΙΟἢ) 1 Βυρροαδὶβ 
ἱπον 6 Ό]ν ἴο ἃ τηοάσδγῃ γϑϑᾶϑὺ [96 1468 οὗ ὀηγοαξ, ὑπέεγοθδ. 

Τὺ ἰβ ἴσιο, 10 αἰ τσαγθ ἰῃ ΑΥὟ΄. ΤΘΒῺΒ ὁ ἤο δζρζυθ ἔοσῦ ΟΣ δρϑαϊηδῦ 

8 οδυδο᾽ (Ηδδβίζηρβ, 8.0.}); Ὀυὺ ψῆο ἰ8 ὕο ζῆονν ὑ818, ὕ}]1689 

ἢθ ὨΔΡΡΘῃΒ ἤο ἢδνο Ὀθϑῃ 8 βὐυἀοηῦ οὗ ΟἹ Ἐρ] 8 7 ΑΥ̓͂. 

1186} 888 βοσαθίξωϑθ " οοῃηὐθπα ᾿ (88 188. χ]ῖχ. 26,1]. 8); δὰ 

ὉΠ9 Ατωθγίοδη γον βοσθ ἤανθ ΨΟΥῪ ΚΘΘΘΟΠΘΌΪ Ὀγοίοστϑα (ἢ18 
ἴῃ ΤΊΒΩΥ ΟὈθ686 γΏΘΓΘ 0ῃ9 ἘΠΠΡ] 6} Γονίβοσθ μᾶνὸ ἰοῦ ᾿ Ὀ]θδὰ ᾿ 
(899 ὑδ9 Αρρομάᾶϊχ ἴο {89 ΕΒΥ͂. οὗ ΟἹ'., “ ΟἸαδββοθ οὗ βϑββαρθβδ,᾽ 

ΝνΠ.). Οἱ. Ηοϑ. ἱΣ. 2, οεγϑ " ὑ]οδαὰ υὲῦ ἢ ̓ 18 88 σα ἱβ᾽ϑδαϊησ 
88 ἰ ἰθ ΠοζΘ, 086 ταϑϑηϊηρ Ὀϑίης ΤΟΙ ἐαροδίμϊαίε. ΕῸΣ 

οὗμοῦ Θχθσο]οθ οὗ [9 βϑῖὴὼϑθ ΗθΌ. ποσὰ (3) 800 ὅϑῃ. χχνὶ. 
20 (" ϑἴγονο,᾽ '.6. ἀϊβρα οά), χχχί. 36 (" ομοάᾶο,᾽ 1.6. οοηὐθπ θά), 

Εἶἰχ. χνἱϊ. 2, 4 (' βίσονο᾽ : οἵ. υ. 7), σὰ. νἱ. 81 (( ρΙοαά,᾽ 1.6. 
836 
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ΔΙΩΖυ6), 188. 1. 17 (΄ ρἱοδὰ ἴοσ,᾽ 1.6. ἀοίθῃηδ πῃ οϑυβθ οἵ), 

1. 18 (( ἕο Ρ]68α,᾽ ἱ.6. ὕο δύζῃιθ ἢΪ8 6886), χῖὶν. 9,1]. 8 (( σοῃ- 

θη ᾽) ; διὰ οὗ Ὑδῆν θη ἰῃ γοϊαύϊζοῃ ὕο ΗΒ βογρνϑδῃΐθ, Οὐ Ηἰβ 

ῬΘΟΡΪΘ, ἰῃ 8 ἔγι θα] ΟΣ ΟΊ ΘΠ] ΒΘΏΒΘ, Θοοογάϊης ὕο 90 

οοηίοχίύ, 188. χ]χ. 2ὅ, 1]. 22 (βΒο Ῥβ. χχχν. 1, χἹἝἝ[ 1, αἷ,), 

᾽ν. 16, ῬΒ. οἷ}. 9 (' οῃϊάθ ᾽), ΜΊο. νἱὶ. 9, ὅ6Γ. 1]. 84, 11. 36. 

Τῦ 1Β ἃ ΣΟΥ, ἴῃ [ἢ9 οδ886 οὗ Βῦοἢ ἃ ψογα 88 {}18, ὑμδῦ γψγὸ ἢᾶνθ 

ὯΟ ΟἿΘ Θαυϊναϊοηῦ, ΟἸΘαΟν υπαἀογθίοοα, Μη ΐο τ 1}} βαὶϊῦ 41} 

Ῥδέβθδῶοθθβ. ΕὉΣ ὑῃ9 οορῃδίθ βυθβῦ., 866, 1 8 [1067 8] ζογθΏβῖο 

ΒΘη86, Ὠουΐ. χχν. 1 (᾿ ΘΟὨ ΓΟΨΘΓΒΥ ᾽, 2 ϑδϑιω. χν. 2, 4 

(' βυΐϊ ᾽): Β5., ἴῃ οομηθχίοη τὶν ὙΔηνοη, Φ96γ. χχν. 3] 

(΄ δοῃσονθυεν ᾽) ; 80 Ηοϑβ. ἱν. 1, Μ|ο. νὶ. 2. 

16 ΤῊ τηϊχύυγο οὗ συθύϑ ῃοσΒ 18 βίγδηρθ: ἃ ἀορδδβύυγοα, ΟΣ 

ἀονεαϑίαίοα, οουπίγν (ἴον Π .-.- [ἐοἃ ον, οἷ. Μὶο. ν. 6 [ΒΕ6}. δ] 

Ἐγὰ., ἤθγο, μογονοῦ, 9 186 οὗ ὑῃ0 νοσζὰ 18 ονἱάϑηον 

ἀοίοσιαϊηϑα Ὁ. ἐδθ “ ΒΗΘΡΏΘΓΩΒ ᾽ οὗ [9 ῥγϑοθαάϊης νϑσβθ, δηὰ 

2ο6Γ. νἱ. 3, οτο 189 “ Βῃορῃμογὰβ ᾿᾽ τηυδὺ Ὀθ ἢρ. οἵ ἔοο8), διὰ 
8 Βῆδνθῃ Ὠοδϑᾶ [οἵ. 188. νἱ]. 20]; Τπουρῇ ἱπ ὑπο ΗθΡ., ἰῦ 

ΤΩΔῪ ὯθΘ οὐδβογνϑα, ὑῃθ ἡ σγόσνσῃι οὗ ὑῃ9 ποϑᾷ ᾿ ἱβ δὖὺ Ἰοαϑδὺ ποῦ 

{1ὴ6 ἀϊγοοῦ οὈ]θοὺῦ οὗ ὑῃ9 νοῦ, ἢ τοῦθ οχϑδοῦ γϑῃηά. Ὀϑίηρ 

" ἀοραβδύυσο ὑΐθθ δὲ ἴο (0ΟΥ οὔ) ὑῃθ οὔγοχῃι οὗ ὑῃ9 ποδᾶ᾿᾿᾽ 

(εομδίγυούίοη 88 ἘΒ. 1}. 8: α.Κ. 8117 ἢ. Ἡονονοῦ, 

αοθθηΐυθ, Εὐτνα]α, πὰ αγαΐ 8411] δοοορ θα " 1Ἷϑϑα οὐ ᾽ ; [9 

Ιαβῦ- πδιλϑα βοθο δῦ υγρὶηρ δραϊηδὺ ὑπο αἰ ογηδύλνο νοοδ ζδ- 

ἀΐοα 79, ὁ Ὄγοα ᾽ (5. 1. 9) [89 ογόσῃι οὗ ἐῶν Βορᾶ;᾽ 
ὑπαῦ {18 σου]ὰ δϑθοσὺ ὑῃ9 δοβοϊαΐθ συΐῃ οὗὐ Φυάδῃ (ἘΒ. 

Ιχνυ. 22), δῃα ΘΟὨΒΘΟαΌΘΏΝΥ ἱΤΩΡΙΥ ὕἤοο συ (ΘΒρθοΐ δ! 
88 9 ὕϑθηβθ ϑδοὰ ἀθηούθθ ὑγόροῦν “Κορ Ὀγϑακίηρ ᾽). 
Ῥυῆτα βυρροδὶβ οἱσμοῦ 317". “ Ὀσθαὶ,, οὐ Ἧ)᾽, "ἴαν δαγὸ 
(νΖ. ὉΥ βῃδν πα) ὑῃθ ὄγονσιὶ οὗ ἐν ποδᾶ ᾽; ΟὈΓΏΣ] αἷβοὸ 
δοοορίθ αν δαγο. Ὧ8..1}1, τὸ δὖ Ἰοαδὺ ἂο ποὺ Κποὺν τ μϑύμοῦ 

Π σου] ἤδνο Ὀθθη υβρᾶ οὗ Ἰαγίπρ Ὀδγο {π9 μοϑά, ὑμουρσῇ 

{09 ἀαγϊνδῦνο ἍΝ εἰχζηῆρθ α γαζονῦ. 

22 
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1: ΠΟ. Ἠροδὰ στ Οἰοδοργθομὺ ΠΕΡ (ἐδο Ἢ ἀϊῥίο- 
στρ θα). 

«ὐὔξη ἦε ἰεα δε ὃν δὲ ιὐαν. Τηο ΗΘΌ. (1. “ ἴῃ 1116 {ἰγὴθ οἵ 

οὔ ἰοαάίπο ὑπθ90 ὉΥ 09 ΨΥ ᾽) ἰβ ΜΟΥ θοῦ ας (Τόηϑεδ, 

8136. 6 Οὗϑ. 2): {πΠ8 οἤδηρο οὗ ἽἼΣ1Π Ἰπΐο 186 Ρεσί. Ἡϑὴπ 

νοῦ α, πούγονοῦ, σοῆονθ (ηϊ8 συ] ν. Α τοΐϑσθηοθ ὕοὸ 

6786} 5 υηΐαὶοῃ] 088 δὺ ὑῃ9 ὑΐὴθ οὗ ὑπη0 Εχοάυδβ 88 ἰὴ 

οϑυδο οὗ 116 ργεϑεν Του Ὁ]68 15 ποῦ, ῃονγονοσ, Ργοῦ 80 ]9 : δοὰᾶ 

Ῥυῆπι τδῪ Ἀ6 σίρῃς ἰῃ Ηἰβ βαρροδίίοπ ἐπαῦ ὙΥῚΣ Ἴ9᾽ 9) ΠΥ 
ἐὐεὶ ὈΘ 8 οογζυρὺ δηὐϊοϊρδίίοη οὗ [16 ἔο] νης  ΠῸ ΠΙᾺ 

ΤΙ. 
31:1 ρῃουϊά γοδά (δβϑϑυσηΐηρ “Ὁ ἕο Ὀ6 σογγϑοῦ) οἱ Ποῦ Ὁ 

οὐ "πο Ὁ, ΟἹ ΘΟΌΓΒΘ, 8180, ὑῃ6 Ὁπρτδχωσηθίϊοδὶ Π 1 159 

τοσδὲ 86 οτηϊοὰ (6.-Κ. ξ 1262). ΠΥ) 18) ΠΡ ἡ 0 (ΒΌΒΙ, 
θυ πι, Οὐγη 11), ἑπέο απ ε11-ϑδνποπς (ΡΙ]διῦ), α [ογεῖση υἱπὸ 

(ἔγοσα ὑμ6 Ασγβϑηι. ἐξ Ὁ, ἐὸ δίΐπΐ, ἘΠ. νἱῖ. 18, 188. 1. 2 Ῥϑβῇ.), 

18. οΟἷονορ, Ὀυῦ Παζδγάουβ. 

3 ((οοϊηοῦθ). “ΑΙΚαΙὶ ᾿ (ΑΥΔΡ.) τλθϑὴβ ῬΣΟΡΟΣΪν “Ὡἰῃδῦ 

ΜΠ Οἢ [8 δειγτ (9 βαταθ ποσὰ ξαϊξ ἰπ ΗΘΌ. [ὉΡ] εἰψτιίβοθ 
“ ραγοϊο [60Γη}}. Τμαὺ {πΠ6 γϑηάοσίηρβ ᾿βοᾶδ. ᾿ δῃηὰ 

“ΔἸ Καὶὶ ᾽ δγὸ οοσύϑοῦ 88 Ὀθϑῃ Ἰοὴρ ποῦ : 860 ὥϑ'γα ἢ Β 

1.8. 8.ν. θΟοαΡ ; Ῥᾶγυῃθ ϑ'υαἢ ἴὰ ὑπὸ ϑϑοα κεν 8 Οοημηεη- 

ΟΥ̓ ; ΟΥ ῬΡ]υτηρίγζο 'π ΒΡ. ἘΠ] οοὐνΒ Οοπιπιενίατν, αὐ ἴος. 

Ἴγδϑ᾽ ἰβΒ ἃ νογὰ ψὨ] ἢ ἔστ ποὺ υπαογβίδησ, ὑπουρσῇ, ἢ 

δὴ ΟΧρ δηδύουυ ἑοούηῃούθ, 1 ἤδνο νϑηῤυγθα ὕο γοίβϑίῃ 10. 

8 ((οοὐηοῦθ). οπέαπρίτηθ οΥἩ ἐιυϊδέϊπσ. 80 896 Τάγρ. οἵ 

Ἐπ0]. ἱ. 1δὅ (ΠΠΠΝ 19. "ἽἼ Ἴ22 Ῥδύδρῆγ. οἵ ΠΡ) ; 8180 
χ. 83, 1,Δγ. 111. δ9. 

8. ΝΒ, Ἐτοτὰ Πλὶξ ἐὸ δγίπρ αὐ δὲ τἱρῆξ ἐΐηχα --- ἰ0 οατιδὸ 

ἐο πιεεὶ (Ἐχοὰ. χχὶ. 13) : ἤΘΏ6Θ, ὈΓΟΡΟΥΙΥ, γἰσλέ οΟΥ ορροτίωμδ 

" ΟΡ. [Π9 νϑῪῪ ΒΒ ΠΉΪΑΡ οογτυρῦ ἀουδ]ϑίβ ἰπ ὅδ ΣΘΟΘΏΘΓ 
τϑοονθτοι Ηορ, ὑοχύ οὗ Εἰοοϊοαίαϑίλοιβ (6... χχχὶ. 12). 
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"προέϊησ. ὙΊ ἃ ἀἰδογοηῦ πωάπος, ΠΝ ἢ (συάᾶρ. χὶν. 4) -- 

οφρογίωνεέν. 
39 οογηρίαΐῃ ἕο. 8.0, ἴορ ὑῃὴ9 βϑσὴὼθ ψογὰ 32), Ψυάρ. χχὶ. 

22 ΑΥ̓͂, ΗΥ͂. Αχλϑγίσδη Βονϊβίοη, οομέεπα εὐἱξδ, (οἴ. οἡ 

υ. 9). 

81 γρᾶηι αὐ ἴαγρε. ΤΏΘ τηϑδηΐϊηρ ἰ8 οβίδὈ ἸΒηθα Ὁν ὑπ 

ΑτδΌ]ο. 866 [8η6 8 “44Ἴγαδ. εχ. Ὁ. 1188 ζἴ. ΕῸΣ ὍΠ6 Ροβι 0. 

οὗ ὉΠΙΣ, οἵ, Πλὲ ἅδη. χχὶν. 60. " 

δ αίδίγε (ΑΥ., ἘΜ.) τοϑϑὴβ ἤθῦθ, 88 ζΘΏΘσΘΙν ἱπ ΟἹὰ 

ἘΠ ρΡΊ ἸΒἢ, λοαάδαπα (Β60 Ὧν. Α]4185 ει Β Βίδίε Ἡγοτά- Βοοκ, 
8.0.}: οὗ. ὑῃ9 βδῖὴθ ΕΒ] 8 ττογὰ ἴῃ ἘΖΟΙς. χχὶϊ!. 1δ, δηα [ῃ9 

ΟΡ ἢ ἴων. χνὶ. 4. Τὴὸ Ηρ. νοσγὰ ἤονγονοῦ ΤΘΘΩΒ 

ΤΊΟΓΘ ὈΓΟΌΘΌΪΥ βουλθύιης δορά ὁπ ΚΘ 8. ἡ Β68ῇ ᾿ (8ο 188. 

1::. 20 ΕΥ̓.) : πούϊοϑθ Ὁ}: υ86 οὗ {ὴ6 οοχῃδῦὺθ νογὉ ἴῃ 188. χ]ῖχ. 

18 (ΕΥ͂. σίγα). ΑΒ τηϑ᾽, ὈΘ ἰηΐογγοα ἔγοσῃ ὑῃ]18 Ῥαββαρὸ δαὰ 

188. Χ]ΙΧ. 18, ἰὉ τνδβ ϑοσωθύμπίης ΟΓῺ ΒΡΘΟΙΘΙΥ ὈΥ 8 Ὀσγιάθ. 

δέ ἤαυε ] ἰουπὰ ἰδ, οἴο. ὙΠΒ σοηάογῖης ἰϑανϑβ 1θ88 ἴο ὈΘ 

πηἀογβίοοα, δηα Ῥοβύυ]αῦθθ δὴ Θϑβὶοῦ δη 6818 ὕο “ ποὺ δὖὺ 

{Π6 ΡὈ]8ο9 οὗ Ὀσγϑακίηρ ἴπ,᾽ ὑΠδὴ ὑπαὺ σίνϑη ἴῃ ἐπ ἰοοίῃοίθ. 

34 σοεϑὲ ἔδοι αδοιιί. Τὸ ἴΒ ἔγαθ, 7 νὲ (πο ἰβ ἐῃ6 ἀδυβὶ 
Αγϑγηδὶο ψογα ἴον 0 ρῸ ; 6.8. Ώδη. 11. 17) ἰἴῃ 0ὴ6 ἔουΣ οὐοῦ 

Ῥδδββαζοϑβ 1 τ οἢ 1Ὁ ΟΟΟΌΒ 1 (ῃὴ6 ΗΘΌΣον οὗ ὑῃ6 Ο]α Τοδίδ- 

τηθηὗῦ (Ὠουΐ. χχχὶϊ. 36: 1] ὅδιη. ἰχ. 7; Φοῦ χίν. 11 ; σον. 

ΧΧ, 14) Τη688 0 00 αἰσαν, ΟΥἩὨ  αϊΐ, ταῦθ ο ἡ [πὴ δἰ ρ]ν ἐὸ σο ; 

Ὀυὺ 1ὑ ἰΒ ἀουνύζ} θύμον (8 οσοπβοϊαϊοβ ἃ βυδῆοϊοηῦ 

στουπα ἔογ Ὠοϊαϊηρ ὑμδαὺ ἰὑ τηϊρῃῦ ποὺ (κὸ ῬΠ) Ὦδνο 19 

ΤΊΟΓΤῸ σΚοηθγαὶ ΒΘΏ56 οὗ σο." ΟἸΘΒΟΌ θοῦ δηα 0 πὶ (αἵ Σ 

ΧΧ. κατεφρόνησα:) νΟΟ8]1ΖΘ δ, "ον ργϑδαῖν ἰδοῦ 

“παϊοδέ ἱέρδὲ οἵ ομδηρίηρσ ΤΥ ψᾺῪ 1 1.0. μον ϑδϑῖὶν ἰῃοὰ 

5 " Οδπδάοσὶ δρουξ᾽ (ΑΥ͂., ΕΥ̓͂.) Ρυΐβ τηοτθ ἰηΐο {Π9 νοῦ ὑπαῃ 
ἷ8 ᾿υϑϊβοα. 1 ᾶνο τοϊαϊηϑα “ δρουΐ, ποὺ δ8 ρασὺ οὗ ὑῃθ σϑῃάοῦ- 

ἱῃρ οὗ δ γι , θαῦ Ὀδαδαθο ὁ ροοϑὺ ᾿ 6΄οῃο γοωβ Ὁ] αν, πὰ " ροοϑὲ 
ΤΑΌΘἢ ᾿ ͵β νἱγίι6}}γ απίδιπουπέ ἴο “ ροοδὺ δρουῦ τηποῆ.᾽ 
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ζυγοῦ ἔγοὰ Αβαυσα ἰο Ερυρῦ! Ὀυΐ δὴ ,ν ἰῃ ὑδθ οὔἱγν 

οὔοῦ Ὀ͵806 πῃ ψἘοἢ Σὺ οσουγΒ ἰῃ Ηθῦγον (1,Άτω. ἱ. 8), ΤΆΘΘῺΒ 

ΒΌΘΟΙΒΟΘΙν ἐοὸ τιαξο ἴρἠὲ οὗ ἴῃ 0ῃ6 ΒΘΏΒΘ οὗ ο ὑγοαὲ α8 σοηθῆον, 

ἀοϑρῖδε (οἴ. δθ)γ, 7ογ. χν. 19, 1,81. 1. 11 ; 80 880 {ῃ6 Κ'υγυ. 

Α[εῖ δι), ποὺ ἐο πιαξα Ἰέρλιὲε οἱ π (89 βοπβο οὗ ἐο ἐο βαϑίϊψ. 
Ἡονονοῦ, οὺρ ὦν) ΘΟ 68 Ὀοίῃ ἰάθδϑ (2 Εϊηρβ 1}. 18 ; 

σα. χνΐ. 4, δ) ; 80 ἐδ ἰβ Ῥοββίθ]ο ἐμαὺ 59] τοδν βδνθ ἀοῃθ 
1Π0 βδῖθηθ. 8.11, σγὸ ἀο ποὺ ἄμποιυ ἰμπδὺ 10 ἀϊὰ βο. 1 
8 ἴυβ, ποῦ (ῃ6 οἱγουϊηβίβηοοβ, ἱστοὶ Ὁ ]9 ὅο ἔοαοὶ 

οομβάθηοθ ὑῃδὺ δὴ 15. τὶ σῃῦ. 
37 Νοίϊοο ΠΕ (΄ ἔγοσα ευὐέξῆ,᾽ ᾿ρΙ γησ ἃ Ῥεγϑοη : ἘἙΪ χοᾶ: 

ν. 20), ποὺ βὶν [Ὁ (718). Ἐργυρὺ ἰθ ρογβθοηϊῆρα ἴῃ 108 
τυῖΐον. 

ΠῚ. [δ]. ΤῸ τηυδὺ Ὀ6 ΒυρὈ]}οα αἴύον ΠΝ), 
ἰδ, ΙΔ0. απὦ α γτεοϊωγγήηῦ ἴἰο πιὸ 1 (18 ὑμαὺ ἱτηδρίη- 

8016 γ). 8θ0 α.-Κ, αὶ 118 66. 

4 δαοχζέυγο. ΤΏΘ Η]ΔῪ οὐ 0 ὕγχο βϑῆβοθ οὗ 2[᾽ωῶ, το 

ἐωγη δαοΐ ἴγοτα ὙδνθὮ, δηὰ ὕο ἐγ δαοΐ (ΟΥ̓ Τεξιγγ.) ἴγΌσὰ 
ἴα ]809 σοάβ ἕο Ἡΐτὰ, ἢ ΣΌΒ ὑῃγουρἢ 411 018 Ῥαββαρθ (88 
ἴδ: 88 ἷν. 1) 18 ἸΙοϑῦ ὈΥ {ῃ9 Σοῃᾶ. “ ὈΔΟΙκΒ] ]ἀτηρ.᾽ Μογϑονοσ, 
“ δοΚβιὶϊηρ ᾿ ἄοοθ ποὺ βυρροϑὺ τὶν Βυδηοϊοηῦ ΟἸΘΑΓΉΘΒΒ 
ὑμαῦ {Π0 ἴθοθ 18 ἑυγηϑᾶὰ ἤγοηι ὙΔηνΘἢ. 

εὐοηξ τ, οἷο. ΑΒ ὑπ χζϑίογσθῃοθ 18 οὐνίουβν ἤο {ἢ 

ΝοΣοη Κίηράοχῃ, Ὑοἢ δα οοδαβοα ὕο οχίβὺ 8 οϑηὐογυ 

Ὀϑίογθ Ψογθυδῃ Β {ΐπχθ, {16 σοηδογίης (ΑΥ͂., ΕΥ̓.) ἐθ ρονιδ 

}. .. απὰ λαϊίῇ, ρίαγεά, βΒυρροθίίης βοσῃθί μΐηρ, γτοοθηῦ δηᾶ 

ϑνθη Ῥγοβθηῦ, ν᾽ 6145 8 ἱποούσϑοῦ Β6Ώ89. 
10 ΤῊΘ ϑβορύ. ἢ885 ΒΏΡΙν [αὐῖε88 Φωαΐ ἴῃ υὐ. Ἴ, 8, 10. 

ῬοΡΏΔΡΒ ἰηαἀοϑα {}158 νσϑ8 ὑῃθ ΟΥ̓ΩΙΠ6] γοδαϊηρ ἱῃ ΘΘΟ ἢ νΘΓΒΘ : 

ἴῃ υ. 10 1ὖ 16 ἀἰΒΌ ΠΟΥ ὈΓΘέογδὉΪθ ; ἴογ ἴῃ Ὑ“ ὯΘΡ ἔδὶυ]688 
βἰβύου Φυάδῃ,᾽ 09 Ῥγομουῃ νου]ὰ παύυγα!ν Ὅ6 υπαἀογενοοά 
ὈΥ 8 γοϑᾶῖοσ ο γοΐοσ ο ὑπ βυθδ]θοὺῦ οὗ υ. 9, ψοἢ ονσονοῦ 
ἰ8 ἱποοσγθοῦ, 8δ8 οὗ οοῦγβο Φυάδῃ ἰβ ὑῆογθ στηϑϑηΐ. ΤὮΘ 
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Ογαϊβδίοη οὗ ΘΓ Βἰβύου ᾽ ἱῃ υ. 10 γϑθονϑβ 88 δἱϑιηθηῦ οὗ 

σοῃζυδίοη ἱπ ὑἢθ νογβθ, 116 πού πῃ ὑμθ ᾿ϑαδὺ δἰ θγίηρ 0ῃ9 

ὥθμογ] ΒΘΏΒΘ. 
12 ἡραγκοποά πο. Μοτὸ υϑρῆϊο, δηα αἰ8ὸ τοσο ἔδυ 8] 

ἴο ὑπο ογὶχίπαὶ, (μδη ὁ ορογνϑὰ ᾿; δηῃὰ τχόγσϑονοῦ οἔδθῃ ὑδοὰ 

οἰβοννῆοσο ἰὴ ΑΥ͂., ΕΥ͂., ἴον ὑῆο βδιὴὼθ Ηϑῦγονυ. [1ὐ ἱβ ἔσῃ, 

“Ορουθα ᾿ ἱβ ϑὑγτωοϊορίοδ ν ὁ μοαρκϑοηθα ὑο,᾽ Ρυΐ 9 Βθῆ89 

88 ΌὉΥ ἰοὴᾷ υὑβᾶρὸ Ὀθοοὴθ ορβουγϑα, δῃηᾶὰ ἴουν ΕἸ ρ] 18} 
Το οσΒ Γ0611Ζ6 ὑδο ἔδοῦ, ὑνὮ116 σάϑην, 1Ὁ 18. οογίϑιη, ἀο ποῦ 

πον 10 δὖὺ 84]1: ἰπ ὑῃ6 Ηρῦγον {8 τωϑϑηΐϊηρ ᾿ μοραγκοηϑα 

ἴο ᾽ 1΄86 δρρϑγϑοηὺ δῦ Ἥὔοθ. 
11 δροαιιϑα οἱ, οἴο. 90 Φοβῇ. ἰχ. 9, Ηθ0. δπὰ Ἐπμρὶ. 

30 ἘῸΣ {6 ΟΙΙΒΒίΟη οὗ ᾿“ 88,᾿᾽ οὗ. 188. ἷν. θ, Ηοβ. χί. 2, 

σοὉ νἱῖ. 9 (κα. Ρ. 4868). Βυὺ 33 δου ΠΣ 38 
(ΟἹ βϑογϑομῦ, ὑεγεηιίαδ Μοίγικ, 1906) οογύδι!ν θαβοβ ὑΠ6 

οοηδύγυοίίοῃ. 

ΤῺΘ ῥγορηδηύ οοῃδύσιοίίοη, “Ὑἰβ [δ 0}1688 ἴγοσα,᾽ 18. οὗ 

Θουγθθ ἔμὰ}}ν υβυῆα0}]96 πῃ Ηθῦγον ; Ὀυύ ὥἥδορὺ. 88 εἰς, 
ΘΧΘΟΌΪΥ 88 ἴῃ οἰδυ8θ ὃ ; δηὰ [|ὖ 18. ααϊῦ Ροββὶ}]9 ὑμαὺ ΠῚ 

Βῃουϊὰ ὈῸ τοϑδὰ ἴοςρ ΠΡ (οὰ ὑπμ0 ἔσχθοαυθηῦ οοπέυβίοη οὗ 
3 δηᾶ Ὁ ἰῃ ὁ0η6 Βίθρο οὗ ὑῃ0 ἩθΌγον βοσιρὺ, 88 ονϊἀθησϑά 

ὈΥ 006 νοΥΒί 8, 800 ὑδθ τιον Β ΔΛοίοϑ οὐ ϑαπιμοῖ, Ὁ. Ἰχν1}.). 

38 Οὁν»» (6]9., ,.6.), Ομ ΩΡ ΟἿΪΥ πο Ροϊηύ, Τ Ων ἴηι υαἷπ 

ἴγοηι ἐδ 118 (1Β Ἀθασγὰ) ἐδε ἐμημεῖξ οπ ἐΐα πιοινμαΐνδ; Ὀυΐ 

“Ὁ. οὐ ἐδ πιοιινίαῖηδ᾽᾽ ἀοο8 ποῦ Θοσὴθ ἢ ν ΣΎ πϑίυγα ἢν 

δἴῦογ ἴσοση ἐδε δὲ 8. ΑἸοθοῦσγ. (Ὁοσυητ.), θυ ἢ, δὰ Οὐγη1]}, 

οΠ]ονίης ὑπο ϑορί., τοδᾶ, "ΤΥΌΪ [ἢ νϑῖ δῇ δο ἢ11]8,᾿ 

. οἷο. (νιἢ Π ἴον ); υῦ ΗδΡ. Ι[αἀἰολ σου ΒΌΓΟΙΥ ποῦ 

ΒΔΥῪ ΘΌΒοΟ]υὐθὶν ὑμδὺ “ ὑ9 [1118 σψγόσῦθ 1 νϑίη, Ὀυὺ ψουϊὰ 

ΒΡΘΟΙΥ ψηδῦὺ 1 νγ88 πῃ ΘΟ ΘΧῖοη τ ὑἤθγη ὑπδῦὺ νγδδ ἴῃ 
ναΐη. 

ΙΝ.  ωὐαπάεν (1.6. τσϑηᾶον δἰγα οαϑὶν ἔγσοση Ὑϑῆννθἢ). Τὶ 
ἢ88 Ὀθθῃ οὈ]θοὐθα ο ὑῃϊ8β τοπάθχεϊηρ ὑμδὺ 132) (οὗ Οδίη, αθϑῃ. 

ἵν. 12 [΄ ἑυρίνο Ἶ; οὗ ἃ Ὀἱγὰ, Ῥγον. χχνὶ. 2 ; οὗ ἑυριύνοα 
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ἴσοιη ἃ οδρύυγοα σουπίγν οΥΓἩ οἰύγν, 7967. χίῖχ. 80,1]. 8, 8) ἀοοθ 

ποῦ ΘΧΡΌΓΘΒΘ ὑῆθ 1468 οὗ ν»]] δὰ] νη ογίηρ δρουΐ, Ὀυΐ ταὺμοῦ 

οὗ Ὀοίηρσ ἀγίνϑθη ουὔὖῦ ; Ὀυΐ, 1 νον οὗ ὑῃ9 ταγιὺν ἰῷ τ ἢ 
106 ψογὰᾷ οοοῦσβ ἰὴ ΗΘΌ., 1ὖ τηϑδν Ὀ6 ἀοιιθύοα τ ηοῦμορ ὑ}18 
πορϑῦϊνθ ροϑιύοη θη ὈΘ βυδίδίηθα (ποθ 8180 Ῥγον. χχνὶ]. 2 

οὗ ὑπ δἰτη]οθθβ θευύϊπρΒ οὗ ἃ γα). Αὖὐ δὴν σϑΐϑ, ἱ 8 ἀουδύ 

ΒῃουΪα 6 ἴοϊῦ τ μοῦμορ, βίδηαΐηρς δίομθ, ὑπ νψογὰ σνουἹὰ 
ᾶνθ 8 τΟΣΔ] οοππούδίϊοῃ, ὑῃ96 τοδάϊηρ οὗ ὑπ6 ϑορύ., “ δηά 

ἀοθὺῦ ποὺ ψδῆᾶοσ ἔγζγοτη Ὀϑίουσθ τηϑ᾽ (ἢ δὲ ὉΒΘΣ ἴον 

ΠΣ δ. ὩΒὉ), αυοὐθα 'π (ῃ9 [οοὐπούθ, ψουἹᾶ σὸ ἴδ ἰὸ 
ΤΘΙΏΟΥΘ ἰὖ ; δηα {9 νοΓῪ δ σὐ αἰ ογαύϊζοη οὗ 2 τὸ ἢ, 

“δηα ἀοδβ ποῦ γοαπι αἱ ἴαγρο᾿"---ἰὴθ Ττὰγθ ψοζὰ υδοᾶὰ ὮΥν 
Ψογϑυλίδῇῃ Ὠἰτηβοὶ ἰὴ 1ἱ. 31--τυου]ά σόύονο ἰὑ δἰ ὐορχοίδου. 

ἀεἰοδίαδίε ἐδίπσδ. Οἱ {}18 τοπά. οὗ Ὁ ΡΟ βθὸ {6 ασί. 

ΑΒΟΜΙΝΑΤΙΟΝ ἴῃ Ηδδύϊηρβ᾽ 1).8. Τὺ ἰἴΒ Βο τοπάογοα ἰὴ ΑΥ͂., 

θη 1ὑ βίδηδβ Ῥοβίὰο Π3 7, “ δροσηϊηδύϊοη ᾽ (ΕΖοκ. ν. 1], 
νἱ. 20), δηα οποο (ΕΖοϊς. χχχνιὶ. 23), θνθὴ ψὮΘΓΟ Σὺ βίδπαβ 

ΘΙίοηΘ ; δηά [ᾧ 18 Ὀούύοσ, ἔορ ἀϊβύϊποίίοη, ὕο Κϑϑρ [ἢ9 βδσῃθ 

Τοπάογϊηρ υπϊίοσγηϊν. Οἱ. νἱϊ. 80. 

4 ἰογοδκῖθη. Νοῦ ΓΟΔΙῪ ἃ οἤϑημο ἴῃ 9 σοπβοηδηΐδὶ 

ἰοχῦ; Φοῖ. ντοῦθ, οὗ οοῦγσβθ, ΒΙΌΡΪΥ γῦν : διὰ γϑυ 

ΤΑΘΓΟΙΥ τοργϑδθηΐβ δὴ ᾿ηοογζγϑοῦ Ὀσγοηυποίδίίζοῃ οὗ 1, Βυζ- 

αοϑύθα Ὁν (Π9 ρῥγϑοθαϊηρ Ὁ] υγ8] νϑγΌ. 
1. Οἡ ὑ}]18 86 οἱ ποΐ, βΒυρροδύϊηρ; ΟΥ ἰῃβιηυδύϊηρ βοσιϑίδιηρ 

ποῦ ΘΧΡΙΘΒΕΘα, 8060 εχ. Ὁ. δ18ὃ ; δῃπὰ οὗ. 2 Κίηρβ νὶ. 10, 

188. χῖνὶ!. 14δ, 00 χχχὶν. 20. 

18 γραϑοῖ ἔνα οαϑο ευἱέδ ἰΐδηι (Βο ΑΥ͂. πιατο. οὐ χὶὶ. 1); ΕΠ. 

δρεαΐ μάσοηιοηῖδ (ΟΣ Ῥίοαάϊΐηρ8) εὐἱΐ, ἐοηι. 'ΤῊΘ ὀχργθϑββίοῃ 

ΟΟΟΌΓΣΒ δ18ο ἱ. 16, χιὶ. 1, χχχῖχ. ὅ -"}. 9..-2 Κίηρβ χχν. 6; 

Φογ. χὶϊ. 1 βῆονθμβ ὑπδῦὺ 0 οδημπμοῦ ΓΘ681}Υ τηθϑῃ ἡ υὐδορ ᾿υσθ 

ταθηΐβ δζαίμβί, Ὀὰὺ ὑμαὺ 1ὖ ταυβὺ δοαυγο ὕἢ9 ΒΘΏ56 οὗ οοΠ.- 

ἀοηιπίηρ οὐ ρμπίδητηρ ἴσοότὰ ὑῃ 6 οοηὐοχύ 1 ΠΟ ἢ εὖ 15 υδοά. 

ΤῊΘ ρϑβϑβᾶρϑβθ ὕο ὈΘ Θοσαρβδγϑα δῖθὸ ὑῃοθθ ἴῃ νοῦ ὉΡΝ,9, ἐὸ 

αγσιιε ἱοσείδλον ἴηι ἡμάρεηιεη (α.-Κ. 8 614), ἰΒ υδοὰ οὗ ὙΔΗΘὮ : 
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869 “67. 11. 8δ, χχν. 81, 188. Ιχνὶἱ. 16, ἘΖ. χν]. 20, χχ. 8, 86, 
ΧΧΧΥΛΙΙ. 22, 506] 111. 2 (1π 811 ΙΟΏ Ῥαδβαρθβ " Ὀ]Θϑα ᾿ τηθθη 8 
αΥσΘ ΟοΥ ἀἰδριίε ἦν ἡμάρενποηΐ, ὈΠουσἢ 1Ὁ ΟὈΥΟΌΒΙΥ δὖὺ [9 

ΒΒΙῺΘ τη ἱτ 1168 ὑμδῦὺ ῥυηβητηθηῦ ν011}} [01] ὁ). ὈΠῚδ 16 

ΔῺ ἱποογγοοῦ ῥγοῃυηῃοϊδίίουῃ οἵὗὐ ἰδ ογίριῃδὶ Ὀπὶὲ, ἴοὸυ 
ΣΝ, δ ονθῃ ἴῃ Φογ., Ἐ2.,1 Κίηρβ χχ.-- Κίηρβ νἱὴῇξ!., 

δια ΟΟΟΒΒΊΙΟΠΔΙΥ Ὀϑβίθβ : 800 ες. ὑ. 858. 

1 16 Ου διὲδ, τοηάογθα παμρλξέηιο88 ἴῃ υ. 14, ἀρὰ ἐγομδῖο 

πη υ. 1ὅ, 8060 τὴν ΤῬαγαϊεὶ Τϑαΐέεγ, Ὁ. 450. 

17 6 δαί, εἶε ἀοβεοα. ΤῊ νΘΓΒΊΟΩΒ ἴῃ ἘΠΠΡ] 18 ῬΓΟΒΘ Ὧο ποῦ 

ΔΡΡΘΟΣ ὅο τὴ6 ὕο ὈΘ ὑπογουρὮν παύυγαὶ οὐ Ἰἀϊοσλδίϊο ; Ὀυΐύ 

ὍΠΟΥ ΣῪ ὈΟΥΔΡΒ ὈΘ Ῥοιτωϊύυθα ΟσοβΒίοΙν, τ ῆθσθ 1ἢ6 
ΘΙ Ρ μδβὶβ ἱπαἀϊοαϊθα Ὀν δ Ἡρθρτονν οαμποῦ ὈΘ6 οὐμοσννβθ 

σον θην οχργοαβθᾶ. Οἱ. πὰ ΑΚ. ἄθϑηῃ. χὶὶ. 183, χὶ. 86, 

Φυᾶμρ. χχ. δ; αἶβδο Ὠοαΐῦ. χ. 20; Μαύυ. χχν!!. 82, Αοίβ χνὶ. 83. 

19 αἷαγηι. 1.6. ΡΓΟΡΟΥΙ͂Υ ΑΝ ἀγηιο 710 ατϑ) Βαῦ ἴῃ 

τοοάοσῃ ἘΠρΙβἢ 0η6 ψογὰ [88 Ἰοβὺ ὑμι18 τυθϑηΐηρ, δα 8 
ΒΙΤΩΡΙΥ (οχοθρύ τυ} ἃ ν ΥὉ ΘΟ ἢ 88 δου ΟΥ δίουυ) δι ΒΥ ΟΠ ν τη, 
ἴοῦ ἃ δδοοῖς οἱ ἰεασ. ΤῺΘ ΗΘΡ. [8 δδοιιὲ οὐ δδοιδίηρ ; δπϑὰ [9 

σογά, ονθη ἰῃ ΑΥ͂., 1Β υβῦδ!ν 80 τοπαογϑα (6.0. 7ογ. χχ. 16, 

ΑπλοΒ ἱ. 14. ἘΕῸσ [ο γοῃᾶ. αἴαγηι, Βο0 Νυχι. χ. ὅ, 6 (ννἱ ἢ 

“Ῥίον ᾽); ΦΔογ. χὶῖχ. 2, Ζορὶ]!. 1. 16. 

δόγηψ. 1.0. ποῦ 86 ῥσορῃμϑὺβ, Ὀυὺ {6 ῬΘΟΡ]Θ᾽ Β (ΏΘη 696 

106 Ρ]υγ81}). ὅὅθθ, ἴοσ 0 9΄1άΐοτ, τὴν 1ηἐγοαμοέίομ, Ὁ. 366. 

(οά. 7, Ρ. 390). 
32 [ογηλΐθ88 απᾶ ογηρίν. ἨἩἨΘΌ. ἐδλῶ ιυᾶ-δοϊμῶ, δι 6]}Πὐ08γ- 

ϑδίϊνο ἀοβοσιρίϊοη οὗ ἃ οἤδοβ (ϑῃ. 1. 2), ἰῃ ἢ ποὐπίης οδἢ 

Ὀ6 ἀϊδυϊησυ δηοα οὐ ἀορῆποά. Τ7Τόπἃ 18 ἃ σοσὰ σψῇοἢ 1 18 

οἴδοη αἰ βῆουῦ ὕο γοργοϑοηὺ βαῦ βίδούουι ιν ἰῃ ἘΠ. 8 : Ὀυΐῦ 

8. ΒΌΓΝΟΥ οὗ {9 ᾿ϑββαρὸθ ἴἢ 9 ἢ ἰὖ 18 δορὰ ΔΡΡΘΑΓΒ ἴο 

βῆσν ὑμδὺ 1 ἀοηούοβ ργορουΐ ---ποῦ 8" νναβίοϑ,᾽ Ὀυύ---τυνῆδῦ ἰδ 

μηαάοβηαδῖε, εἰνιϑιιδοίαγναϊ, οὐ (Βᾳ.) ὠπγεαΐϊ (ΔΒ οἱ [1άοΪ8, 

1 β'διλ. χὶϊ. 21, οὗ ννμδὺ 18 Ὀδβ86]οββ, 88. χχίῖχ. 2] [΄ ἃ ὑῃτης 
οὗ πουρῆν Ἴ, οὗ τῇὴϑαῦ ἰβ ΤΟΥΘΙῪ ὑηγοαὶ, 1.6. ξα]βοῃοοά, 
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188. ᾿ἰχ. 4). Τἢθ δῃοϊθηῦ  ογβίοηβ ἀϑυθ}}ν τϑηᾶορ 1ὑ ὉΓν 

σογαὰβ δἰ σηϊέγίησ οηιρέδηοδο, ποίλίπρηιοδδ, οὐ (Βρ.) υαπν. 

ΟοτΩΡ. ῃθ ποῖθ ἴῃ 0ῃ0 Ὑτὶῦοσ Β Βοοῖ οἱ Οετποδίδ, ΟἹ 1. 2. 

81 δ, ἸτηἸ γίηρ ἐπέγεαϊψ, ἰΒ τοπαογοα ΟἡὟ ἰπ ΑΥ̓͂. ΒΥ. οἵ 

χὶ]ν. 4. Τη “ Υγιοθ ἴο τὴ9 πον 1 οουἹὰ Πδγὰ]ν ἴδ] ὑο ὈΘ 

ταϊθδαπαογεύοοα 1 8 ὑθιῦροσβὶ βθῆβθ. Οἵ. χῖν. 3. 

Ν. 1δεὲ. Τὴ 10811ὁ05. (θοΐῃῇ ἤθσθ δηαὰ οἰβϑυνθγθ) 8:16 

ἰηὐθηαθα ἰο ᾿ηα!᾽οδῦθ θυ ρδβὶβ. ἴ) 'ῃ ΗΘΌ. δἰνγανθ δέστωβ 

τὶ ἢ ΘΙΩΡδΒ8: 6... ῬβΒ. ἱν 1. 11 ὁ μδὺ ὑπογθ ὦ ἃ αοὰ 

Ἰυάρίηρ ὑπ ϑαγ"; Ὀοαῦ. ΧΙ! 8 “ἴο Κῆον ψῃϑίμοσ γοὰ 

ἀο Ἰονθ,᾽ οἷο. 

ὁ ὉΠ (πε 61) ἰΒ ἀοτίνθα πδόυσα!ν ἔγοσα ΟἿΠ, ἐο ὅθ ἐπ 
απσιυ δὴ ; ὉΠουρἢ 1Ὁ ταὶρσῃῦ (οη ὑπ δου οὗ ἃ ἔϑνν θχοθρ- 

0081 ἔοστωβ, βσοἢ 88 ἹΠ’ 90Ὁ χχίν. 1, ὉΠ) 186. χνὶ. 8: 

666.-Κ. ξ Ἴδη") ἡπεὺ δογὴθ ἔγοτῃ ΠΟΠ, ἐο δὲ δίοξ. Ῥτον. 
ΧΧΙΪ. 3δὅ, δηῃὰ (ῃ6 ἔγϑαυθηῦ οοτηθὶπδίίοη οὗ ὐῃ δια ΠΡΌ, 
ΤΏΔΚΘ ὑῃθ ἰαύνθυ βθῆβθ [09 τογθ ργορϑθϊθ; Ὀυΐ ἰξ 18 Ὀϑύξοσ 

ὉΠΘῺ ΒΙΤΏΡΙΥ ὕο δοοϑηῦ ἤδη (πεϊγα"). 
4, δογαΐπαποο, 1.6. 6 τὶρῃῦ νὰν οὗ τοσβηίρρίησ Οοά. 

ΤΠὸ Ψψογὰ ἰδ 110. ἡμάσεηιονιξ (ρΓΟΡΟΥΪν ἃ ἀδοϊδίον σίνϑη ὉΥ ἃ 
}. 59), 089 ὕθγῖχλ Ῥοίηρ υδβρᾶὰ ἰπ δῇ θη δγμθα βϑῆβθθ οὗ 8 
Ῥγοϑογεδοά δυδίοηι οὐ οὐδϑογυανιοοδ: 80 νἱϊϊ.  (σβοτο ΕΥ̓͂. 88 
ογαϊηαποο). ΤῸ ψογὰ ὑπ Ὀθοοσηθα βουηχθίξσαθβ ν σύ! ν 
Θαυϊναϊθηῦ ὑο γτοϊέρίοη : 8600 188. χἱϊ, 1 ( Ὧἢ6 Ὑ1 Ὀγίηρ 
[ον ἢ---ἰ.6. ΡΠ ΒῊ---τοἰέρίον, ὕο ὑῃ6 πϑίλομβ ᾽), 3 ( ἢ 1} 
Ὀσίηρ ἔογίδ γοϊέρίον, [αἰ Ὁ} 10}}ν.,᾿---ἰη ἔαὶ Πα] ηθ868 ἕο {μ6 ἐγυβὲ 
οοταγαὶ θα ὕο ὨΪΓΑ), 4, 1:. 4 ({| αι) ; οἵ. 2 Είηρβ χνῖϊ. 26, 27 
(σῆογο ΑΥ̓͂., ΕΥ̓͂. τοηάθν Ῥοοῦὶν ὉΨν “ τηϑηηοῦ ᾽. ὈΒΦῸ ἱβ 
ποῦ υῃίγθαυθη ν τϑπάογοα ογάΐπαποο ἰὰ ΑΥ͂. ; δυΐ γμάσε- 
πιο οΟἷὔθῃ ΤΘΤΩΘΙἢΒ ῆογο ἰὺ ἰ8β αἰ Ἔου]ῦ ἰο {Πΐηῖς ἐπαὶ 1ἱ 
Οδἢ ΘΟΠΨΘΥ ΒΩΥ͂ ΟἾΘΑΡ ἰάθα ὕο δῃ ἘΠΠΡΙ 8) του. [1 :β 
ῬΑΡ Ιου] ΑΡν ὑο Ὀθ6 γορτϑύῤθα ὑμδὺ ἐὺ τοσηδίπα ἰῇ [88, χἱϊι. 
1,8, 4; ἴον 10 Ὦθγθ θη γον ΟὈΒΟΌΓΟοΒ ἐῃ9 ῬΓΟΡἢ ΘΙ Β 561η56 οὗ 
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{(Π6 “ βορνϑηῦ ᾽ σόοῦῖκ : γοϊέρίον 15 [η6 νογὰ ψο ἢ οὐρῇ 

ἤοῦθ ἴο βᾶνθ Ὀθθῃ ϑιωρίουνθά. Τὴθ γοΐθγθῃοθθ ο 188. ἱϊ. 4 

(οῃ υ. 1) δά ἰο ῬΒ. ἰχ. 8 (ου υ. 3) ἰῃ ὑδθ τϑοϑηῦν ρυ  ] Βησα 

ΗΥ͂. νἱὶνἢ τλαίη] γϑίθγθηοθθ σ]οβδ 016 ΟΓα ᾿ΠΟΟΓΣΓΘΟΙΪΥ : 

188. 1]. 83, 11. 4 ψουϊὰ αν Ὀθθῃ ὑπὸ ὑγυθῦ ρ878}16]8. [1ῃ 

οἶδοῦ ἀϊγϑούοηβ, α]8δο, ΞΘ Ὸ δοαυοθ ταθϑηΐηρθ ποὺ οον- 

Θρθα ὉΥ ἰΐβ Θὑντω δῦ ; ὑῆυθ ἰῦ Τὺ ταθδη στίρδὲ, ἢοῦ ἰὴ ἃ 

ἔογϑῃδις (188. χὶ. 27) οσ οἵμίοδὶ (θη. χνὶ. 26) Β0η86, Ὀαὺ ἴπ 

186 86:86 οἵ 7ωδὲ πιοαϑθγο ΟΥὨ ῬγΟΡοΤ ον : δ α Β0 1ὖ ἀδηοῦοβ ὕΠ96 

γίρλὲ ἀϊϑροδίξίοτι οὗ ἃ ὈυϊΠαϊΐηρν, χοᾶ. χχνὶ. 80, 1 Κίηρβ ν]. 

38, ΕΖ. ΧΙ. 11, ΟΓ οὗ ἃ Ρ6]18066, 96 ΓὙ. χχχ. 18, ἃ ΡΙΌΟΡΕΥ πιθαδιγο 

ΟΥΡ ἄμμο, 1 Κίηρβ 'ν. 28 (ΗΘ. ν. 8); Μίέμεδ8, 1β8. χχν δ. 26 

(ΕΝ. “ ει, 110. “ δοοοτάϊηρ ἴο τίρλέ ον πέ).688᾽)}); δηὰ 1 

188. Χ]. 14 {Π6 “ ῥΡδἢ οὗ γίρδέ᾽ 1ἴβΒ π0 ρδίῃ ὃν σψ ΒΟ, ἰῃ [89 

τοῦς οὗ ογϑϑύϊοη, νου πηρ δ δυγδηρσθα ἴῃ 186. ὕΓΟΡΟΣ 

ΤΑΘΘΒΌΓΘ ΟΥ Ῥγορογχγίίοη. 

Ἶ σδαϊα ΤΑΘΘῺΒ ὁ ὑΓΟΟΡ ᾽ ἱπ [9 Β61η86 οἵ ἃ πιαγαμαΐηρ ἵγοο», 

ποῦ “ ΤΟΟΡ ᾿ ἰδ [Π0 ζοῃμθγδὶ Β6η86 οὗ οογιραην. 

5 ΤῊΘ γϑηαοσίηρ ἐπ ἐδ ηιογγῖ ἸΒ στϑυωτη δῦ 8}}} ᾿τηροβ- 

Βὶ}]6 : 10 ἱηνοῖϊνθβ δὰ ἱηύο ΓΘ  ΌὉ]9 ὁ ἴ8180 οοποογά.᾽ ΤῊ Ὀοδὺ 

βυιρρφοδύϊοι ἱβ ὑο τοϑδὰ Ὁ ΟΝ Ὁ, ὁ στονίπρς Ὁ ΚΥδ ᾿ (ον. χχί. 
20), 1.9. δέαϊϊοπϑ,; ὑμὸ ψοσγὰ ἴῃ ἴοσιη πουϊὰ Ὀ9 πὸ 1 ἽΡΌ, 
ΘΡΌ “στον ΠΒΟΓΏΒ,᾽ “ σγονίηρ Ποοῖβ,᾽ θὰ Ῥα. Ἰχίχ. 82. 
ὙΠ τηδγρ. γτοαπιπρ αὐ ἴατρο ἀορϑπὰβ ΡΟ 8 νοῦν αυοθίοη- 
8016 οοῃμηθχίοῃ οἰὸς τὶ ὑπμ6 ΗΘ. 2), οὐ, Ὀϑέϊοσ, σ ἢ 

ἴδ9 ἘΤΗΙορΙο ϑαΐμανψα ( --πλανᾷν, ἄση. χχὶ. 14 αἷ. ; θυὺ {ἢ9 
ΗἸΡΙ ἔοσπι γϑιμδίηβ υπδοοουηΐθα ἴοσ ὀνθῃ ΡΟΣ [δ Ἰαὐΐος 
οχρδηδύϊοῃ. 

10 οἱπο-γοιῦδ. ΤῊ (ἴῃ ἃ βθῆβθ βυϊξβ]θ 670) ἄοϑα πού 
ΟΟΟῸ οἰβθυσῆθσθ. 1 18 Ὀϑύθυ ὑο ροϊηῦ Πρ, οοπιραγίης 
{θη Φοῦ χχὶν. 11] : δηᾷ {ἢ Ταϊπλυαϊο 8806 88 οἱὐθὰ Ὁγ 
νυν, Ν. Η.Ῥ7.Β. ἵν. 425 (ΠΝ -- τοῦ : θ.5. οὗ ταϑῇ, ἸἸΦῸ 
829 ΠΥ ΠΥ, αγταπρεα ἐπ τοιῦϑ ἴδκα α υἱπενψατα). 
Ἴδε ὡογά. 8ο ΑΥ̓͂, ΕΥ.; Ῥαυὺ ἱπιρὶγίηρ᾽ Δ ῚΠ ἴον 
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ἽἼΠ. ὙΤῇθ ᾿πἰθηθου οὗ Π6 Μϑδββ. ρυποίυδίϊοη ἰ8 ποῦ 
ΟΙθαγ ; Εναϊὰ (ἢ 166, 2α) ρσίνοβ ὃ ὑἐμθ τηθϑηΐηρ δροεοῆ. Εἶδε 

ἐμαὶ δρεακοίδ, (Ηϊῦ2., αταΐ, ἘΚ 611) ἱγρ] 1985. ἃ νυ Ἰαύο ἸαἸοσὴ 

(α.-Κ. 8. 138 ἑ, Χἀ), δπα 18 ποῦ ΡγορδΌΪΘ. 

156 ἐῃγρεγίδθαδίο. Ταῦ. ουογ- δ, πουεν- αὐἶησ ; Ββαιὰ ὑγο- 

ὈΘΥΙ͂Υ οὗ 8 βύγοδιι (σὰ. ν. 24 ἈΙΩ.). 

19 ϑδίγασα . .. δίγαπροτα (ΑΥ͂., ἘἨΜΨ.) τχϑῖτθα δὴ δαγωγθὈ ]θ 

Ῥοϊηῦ Π6ΥΘ ; Ραυΐῦ, υπίογύυμπαύοίν, ἰῦ 18 ποῦ ἴῃ ἐμο ἩθΡσγον. 

ΑΨ, ΗΨΥ͂. ΣΡΙΥ ἃ ὑγβϑηβίογθῃοθ οὗ ἐέξϑ τραῦεδ ἔγτοσω {δ 

οἰδυβο ᾿ ΏΙΟΘῺΩ ἐδ δούδ!}}]ν βὐϑηβ ὑο ὑμ6 Ῥγϑοθαϊῃρ οἰδυβθ. 

ὉΠ ἰβ οὗ οουτβθ ζγϑιησηδύϊοαν δὰ δοουβϑῦνθ: [10. ᾽αϑ ἃ 

Ρογρούυδὶ ογαϊηδηοθ᾽ (ΡΠ 88 χχχὶ. 836, χχχῆΐ. 265). 

36 ερύγεγ-ταῖη. 8.60 α΄. Α. δυίη, ΗΠ ἐϑέ. Οαδορτ., Ὁ. 16]. 

3. ογουοῖ, ἀοιῦ ἴΒ 6 ἀουβλέξυϊ τοπαοτίηρ οὗὐ Ἴ3᾽ (σΒ ἢ 
ΘΙΒούγ ΟΣ Θ ΣΘΘῺΒ ΟἿΪν ἰο διιδϑίαρ, οὗ νσϑαῦθσβ, θη. νἱῖ. 1, ΟΥ 

ἰο αδαΐε, οἵ ἃ ὑυχαυΐύ, Νυα. χνιϊ. 20, ΟΥ ψταύῃ, Ἐδίδ. 11. 1, 

νἱϊ. 10). δ (3) ἴθ τοσθ ῥγοῦβθίο. 
α ίνωρ. Τὴθ ΗΘΡ. νοσὰ ἱβ ἔουμα ἰῃ 18 ΒΘΏ86 ΟἿΪῪ 679. 

Οἱ. Τϑπονοῖ, Βἰδὶ., 5ιν. ἘΟΥΙ, ὃ 10. 

αὐ ἐδποῖν λαπάϑ. Μοτθ οχϑοῦϊν αοσοογάϊηρ ἕο ἐμποὰ δαπάδ; 
1.0. δὖὺ ὑπο συϊάδῃοθ: Βὸ χχχιῖϊ. 13 (οἵ. 1ῃ6 ἰοοίποϊο) ; 
Το οἴὔϑη ἰῃ ἰαΐθ Ηθῇ., 1 ΟὭσοῃ. χχν. 2, 8, θ, 2 Οἤγοῃ. 

χχὶ, 18, Εστα ἰδ. 106.0ὡ ἘὸΡ 1177), 3) (Οατγᾶνχ, Οογῃη])} 

σῦυε αϊγεοξίοη, ΟΥ ἐραοΐ, 08 ψογὰ υδβορα ὑθοῃη αν οὗ ῥγίοαίδ 

(Ὀουῦ. χχὶν. 8, ΜΊο. 1.1], ἘΖΘΟΙς, χῖῖν. 28), 186. 6 Ὀ]δυβιῦθ 

ϑιαθηαδίοι. 

ΝΙ. λον ἰγοθϑβι ἸῸΝ τὴδὝῪν βίδπαὰ ἴου ΥΩ. βοὸ α.-Κ. 

ὃ 9]6. 

8 1.οὐὲ ἰδπυδοῖί δὲ ααἀπιοπίδηοα. ΤΏθ Νέρλαξ ἑοϊεγαξέυινιηι 

(α.-Κ΄. 8 δὅ16). Κθο 188. ἰχν. 1, νυὶῦ ΘΙ ΠΠΘΓ Β πούθ (ἰὰ ἐμ 

Οαπιδνίασε Βὲδῖ6) : ὉΠ6 Ῥάᾶββθρθ 15. ΟὴΘ 1ῃ ἢ Ὀοΐὰ ΑΥ̓͂. δὰ 
ΕΥ͂. υδογύυμείοι ν τἷ88 ὑἢθ ΒΘΏΒΘ. 

11 ((οοίλοῖθ). 1 ιυἱϊ ρον ἐέ οὐ : 1.6. (ἢ ἰῇ, 68. (Ὁ 7) 
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ἴον [09 ἱπηρογαῖῦνθ. 8609 α.-Κ, 8 11804; δὰ οἵ. 1 Κίηρβ 
χχῆ. 30. 

1 ΟἹ ΡΞ (Ὁ. ἐδι6 εὐποῖα ὁ (4) θ00 οἱ χὶν . 38. 
16 τροἷὰ ἤδαῖ. ΟἹ (9 ἔογοθ οὗ ὑῃθ οὶ (ργοροσῖν, δωδὺν 

ἐλδοπιδοῖυεδ ιοὐτἦν ἤφαϊένισ), 800 βίααο, ἢ 164, α.-Κ. ξὶ 62). 

ΔΊ ΥΩ ταϊϑδοεαὰ ὡρ. ΤΏθ ΗθΡ. βυάοηῦ ν}}} πούϊοθ ἐπ 

ὕϑηβθθο δηὰ πῃ ρἶδοθ οὗ ὑῆθ ἴομϑ, δια νν1}}] Γοιλθιλθο ΑΥοβ 
ἷν.  (α.-Κ. 8 1124). 

1. ΤῊΘ ὀχϑοῦ τηϑϑηΐηρ οἵ ΦΘΒΠΠ (οπὶν ὅσ. νἱ. 26, χχν. 34, 
Ἐ2. χχνυ]. 30, Μίο. 1. 10) 16. υποογίδίηῃ. ἘὙοΙὰ ἐῃ6 οοηΐοχῦ 

ἰῦ ταϊρῦ τϑϑ οἱύμοῦ δργίημλϊο ομοδοὶ (δθοϊθηῦ Ν᾽ γβίοηβ 

ἄθῃογ]ν), δέϑημεαν οποδοΐΐ, οϑίο.; οὐ (4α., Βαβῃὶ, Κιγλοηὶ, 

ΑΥ̓͂. --«ἘνΝ..) γοῖδ οὐ ωαϊζοιυ οποδοῖ. ΤῺΘ οορῃδῦθ ἰδησυδροθ 
ΒΌΡΡΙΥ 0 ΠΘΙΡ : ὉΡΒ ἴῃ Βυτίθο ἱβ ἴο ἀὲσ ἐδεοισὴ, (διορύττευ), 

ἱπ Νονν Ηϑῦ. ἰο δγεαΐ οὐ ρίεγος ἑδγοιρσῆ. Οο8. (Ἰπ ΤΏ.) 

ἀοίομαβ γοϊδ οποδεοῖβ οἡ ὑῃὴ9 Ὀδβὶθ οὗ ὕνο νοῦν ἀουδύζῃυ! 

δβϑιαπιρύϊοηβ, νἱζ. (1) ὑπαῦ ΦῸΒ 16 οορπδίθ τίτα ὈΡΒ, δπὰ 
(2) ὑμαῦ Ὁ06 ὈΣΙΠΛΘΓΥ ταϑϑηΐϊηρ οὗ ὈΣΒ τγϑβ ἰο τοΐϊ. 

391 ἢδ8 Ὀθθῃ Ῥγοροβοαὰ ἴο γούϑδίῃ 3, νοοσδ]ζίησ [Ὁ 
ἭΝ, δηὰ ρινίης ἰῦ ὑῃ9 τηθϑϑηΐηρ σοϊα-ιὐαδῆογ, οὐ σοϊά- 

ὀχίγαοίογ. Τὺ ἰΒ ὕτυο, 3 ἴῃ Χ0} χχὶϊ. 24, 25 βϑϑιλβ 0 ζθϑῃ 
ϑοϊά ογεὲ : 80 9 Ὁ ταϊὶσῃῦ τηθϑη οὔ εὐῆο τονκδ υυἱδ, Ἴ3, νἱ2. 
ἴογ ὑῃ9 Ῥύγροβο οἵ ορύδιηΐηρ (86 Ῥγθοϊουβ πχϑύϑὶ ἔγοσῃ ἴῦ. 

ΤῊΘ νοῦ ἀοοθβ ποῦ ποῦσονοῦ ΟΟΟῸΡ Θ]ΒΟΎὮΘΓΘ 1 018 ΒΘΏΒΘ, 

δηαὰ {ῃ9 τηϑδηΐϊηῦ 18 οοηϊθοΐσαὶ. Ὕ39 οδλ παγάϊν ὍὉθ 
δου πίηρ Ὀυῦ δῃ ἱποογγϑοῦ ρίοββ οὐ ἧΠῷ, βυσαοδίθα ᾿γ ἱ. 18, 
(ἀπὰ ἱπίογρσχούΐζηρ 0818 νψογὰ ἰῃ ἐῃθ 56:86 οὗ 13, 188. χχχὶ!. 14, 

ἐχαρυγαξίονν- ΟΥὁὨ οπῳφρίοτγαξίοη-ἰοιυογ), δὰ Δ Π8, 188. χχιὶ!. 

18. 
ΥΙΙ. ὙΠ [86 ρίωγαϊ ΠΝ οἵ. ΠΌΠ 2 ΟἩ. νὴ. 11. 
9 0 υ {9 ζεδρῆῃϊο " Θχοϊδιηδίοσυ ᾿ (Ετνν. ὃ 328) υ80 οὗ [ἢ9 

ἰη. 806., 800 6.-Κ. 8. 118ε6. Οἵ. ΗοΒβ. ἰν. 2, 188. χχί. ὅ ; δϑδὰ 

τὶ ἃ αὐοδύϊοῃ, 88 Πογο, οἷ. 11]. 1 ὁπα, 900 χ!]. 2. 
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9 ΠῊΡΡ τωϑϑηβ ϑδισθαξ διιοῖε (ΟἸκ. κνίση), απ Ὁ ταθϑὴβ 
ο τηιαΐκὲ διυσθοὲ δηιοῖο, οὐ ἐγ ἴηο διυθοὲ δηιοΐε, υδβοὰ σοη- 
Βύθ ὉΥ ἱπ οοηπθχίοι υγιὐἢ βϑογὶἤοθα, ἴον. ἱ. 9, 18, 15, οἵα. 

(ΑΥ͂., ΗΕ. δωγη ; Ὀυῦ {π0 Ηθ). ποσὰ 18 αυϊΐϑ ἀἰβογουῦ ἔγοσα 
109 ΟἿ9 ΨὨΙΟὮ τηθθὴβ ὕἤο “ὈΌΓΗ ᾽ 80 88 ἴο ἀοβίσζου, ἴον. 

ἷν. 21, νἱῖϊ. 17, οίο.). ΠΌΘΡ, ταϑαῆβ ἀθαθ!]ν ὁ ἱΠΟΘΏθΘ ᾽ (88 
βοσαθίδίηρ Ὁγοάυοίηρ ἃ Κὶηὰ οὗ “ δυγϑοῦ βτθοξκϑ ᾽), Εχ. χχν. 

6, οἴο., Ὀυῦ Βοιμθθϊηθα δ'8οὸ ὑπ " δτσοϑοῦ βῃοϊο᾽᾿ οὗ δηΐπιδὶ 

Βδογίῆοοα (8. ἰχνὶ. 1δ); ὮὭΡΠ 18 υδβοᾶ οἵξΐθῃ, 88 ἱῃ ἐδ 

Ῥαββδαροβ αυοίθα, οὗ δηΐπη8ὶ βϑογίβοθβ, υῦὺ δἷδὸο οὗ ἐπόθῆβθ 
(Εχ. χχχ. 7, 8 αἷ.); διλᾶ {876 δ.Θ Βοὰθ ρβϑδϑβδῴοβ, βυοἢ 88 

0η6 ῥγοβϑηῦ, πῃ ΣΟ ἢ 1 18 υποθγύϑ ἢ τ] 9 Κιηα οὗ “ αυσοϑῦ 

ΒΙΆΟΚΘ ᾽ [ῃ6 ννογτὰ αἀθηοίύοβ. 

1 Τ 15 ἴσιο, ἰῃ ΟἹὰ ΕἸ Ω 58ἢ) ἀδη ταϑδηῦ 8. οἂνθ (Υ̓ νοἹ ἔο, 
Ηδο». χὶ. 38 ἴορς σπηλαίοις ; Τ ἐμ Απάτγον. ἰὶ. 8, 21δ, οὗ ἃ 
Ηἱῦ---Ὀοτἢ οἱὐοα ὃν Μυγταν) ; Ὀυΐ ΡΓοΌΔΟΪν ἔθ γοϑάθυθ ΠΟῪ 

δδβοοὶδῦθ ὑμπαὺ ἰᾶθα ἢ ὑπο νψοσγά. 

1 αἷδο. Τὴο Ὧ2 “ οοττοϊδύλνυσα ᾿᾽ ([κοα. 16θὖ, 4), ΘΧΡτοβϑίης 

ΘΟΥΓΟΒΡΟΠἄθηοθ, ΘΘΌΘΟΙΔΙν ἴῃ ὑδθ τηθύοῦ οὗ του υΐϊοι ; 

οἵ. ἦν. 12 πὸῦν 1] 1 αἶϑδο (ἰπῃ οοΥτοθρομάθηοθ τ] ὑῃο 
ἀοϑαβ) γθᾶβοῃ ὑῆθ οδδὸ νι ὑπο ἢ Ηοβ. ἱν. 6; ΒΡ. 11]. 

4, ὅ ποὺ Ἰονοβῦ 811 ἀθνουγίηρ νοσαάβ, Ο ἱμποὺ ἀθοοϊίίι] 

Τοῆσυθ: Οαοὰἂ αὖἶϑο (οη Ηΐβ Ῥδγ) Ὑ}11}} ὕϑα ὑῃϑ90 ἄονσι ἴον 

ονϑρ, ϑίο. ; Ῥχον. ἱ. 26, 1 αἶδο Μ11 ἰδυρῇ ἰῃ ((λ9 ἀδν οἵ) 
ΥΟῸΓ οδἰδυαϊίν ; Μίο. νἱ. 18. 

18. 9 ἐῃ ΟΥ̓ΘΥ οθ.ἁ. ΤῊΘ σοῃβθαύθηοθ οὗ ῃ6 δβούζοῃ Ὀοὶηρ 
ΤΟΡΓοθοηΐθα, ἔογοῖν δηα ἸΓΟΏΣΟΘΙν, 868 [9 ἀεϑίσπα. ΟἹ. 

χχνυ!. 10, 1δ, ΗοΒβ. ν]ῖ}. 4, 1588. χχχ. 1, χ]ὶῖν. 9 (1εᾳ. Ὁ. 7166). 

19 Ἰϑρρα, ΤῺΘ 1468 οὗ Ὁ, δηὰ οὗ {86 νοῦν Ὀ05Π, ἱαὰ 

ποῦ ἀηροῦ (ἢ Ῥγόνοῖζθ ὕο Θηροῦ ᾽), θυῦ υϑραξίον ΟΥ οπδαρτίη αὖ 

αῃτηογιὑοα ὑγοαύσηθηξδ : ψ Ὦθη ΒΡΡ] θα ἴο Ὑδμνθῃ, υβυθ]ν 
ΟΠ ϑοσουηύ οὗ ΗΙβ Ὀοίηρ υηρταύοζ!ν δραησομποα Ὦν [πγϑοὶ 

ἴοῦ ὅθ βδκὸ οἵ οὔῇορςρ ροᾶβ. ὅϑο 089 τυτὶῦοῦ ΒΒ πούθθ Οἢ 

Ὠσοαῦ. ἱν. 2δ, γχχὶ!. 16, 19, 22. ΤῺΘ νοῦ 18 ῥδγυϊου δυν 
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ἔγοαυθηῦ ἴῃ Ὠουθσοῃοσηΐο ὙΥΙΘΙΕ : ἴῃ Ὠοαυῦ. 6611 (Ὀοϑία 68 

ὑπο βοῃρ) ἱν. 2, ἰχ. 18, χχχὶ. 29; ἰπ ὑῃο ραγίβ οὗ Εϊηρβ 

ΣΟ δγῸ ἄυθ ὕο 0}. ΘΟΙΏΡΙΪΘΙ, 85 1 Κὶηρβ χὶν. 9, χν. 80, 

χνὶ. 2, 7, 13, 26, 833, οὐο. [1ῃ 8]]1, 17 ἘἸ1168] ; δηᾶα ἴῃ Φοσ., 

νἱΖ. νἱῖ. 18, 19, ν!}. 19, χὶ. 17, χχν. 6, 7, χχχίϊ. 29, 80, 32, 

χ]ν. 8, 8. 5Κ'660 δ]8ο (οὗ Ῥϑῃϊῃηδῆ᾽ 5 ἐγοδίσηθηὐῦ οὗ Ἠδηηδῃ) 

1 δι. ἱ. 6, 7Π. ΕΌΣ 0ῃ9 Ββυϊδύ., 8660 1 ϑὅδχω. ἱ. 16, Ρβ. νἱ. 7, 

χ. 14, χχχί. 9, Ιχχχν. 4, γον. χὶίϊ. 16, χχνὶϊ. 8, 9ὅ0Ὁ ν. 2, 

νὶ. 2, χ. 17, χνι!. 7 (ἴῃ 411, ποῦ “" ρτιοῖῦ,᾽ “ ΔροΣρ,᾽ “ ντϑίδ,᾽ 

“Σηαϊρηδύϊοιι,᾽ ΟΥ “ Βρ106,᾽ Ὀυὺ υεακαέϊοη.). 

81 2... ΤῊΘ ζθῃθγθὶ ΒΘΏ8Β6 οὗ ὑπθ80 νϑῦβῸ8 18 γγ0}} Ῥδσζδ- 

Ῥῃγαβοά Ὀν Ὀαδνια Κίγλοιὶ (Α.ἢ. 1160- 1235), 88 αυοίϑα ὈΓΥ 

ἹΚδηὶρ, ῳροϑίίον, Αὐσ. 1902, Ρ᾿. 138, ἀπά Νον. 1902, Ρ. 867. 

8.60 δἷ8δο Ῥγοΐ. Απάγονν Ηδύρον, ἐδιά. ΑὉΡῚ] 1894, Ρ. 28] ἔ. 

Σ ς δῇαϊ, Ὧ0 τλόῦε δὲ οαἰϊοὰ Τορλείδ. ΤῺΘ γομαογίηρ 18 

ποῦ ᾿Ιἰο γα] : [0 ὑδθ “ ἰδ ἴπ “ 10 88]} ΠΟ ΤηοΥΘ ὈΘ οΔ]]οα ᾿ 18 

ποῦ {89 50]. οὗ ἽΝ, ὙΤὨΘ ΗΘΡ. 1:86 Τορλείδ δῆαϊδ ὸ νΟΥΘ 

δὲ 8ϑαϊά, 86. ἴο 1, Ὗ) Ῥοΐης υῃηδογβίοοα. Οἷ. 188. ἰν. 8 “ἢθ 

ὑπϑῦ 18 Ἰοὺ ονορΡ ἰῇ «ΘΓ. ΒΔ]ΘτΩ--- ΠΟ] 818]} Ὀ6 βαιἃὰ ἐο δλέηι 

--ἰ λ6 8Π8]] Ὀ6 οΔ]]1θα ὨοΙν ᾿ (Βο 188. χίχ. 18, χχχί!. ὅ, ἱχὶ. 6, 
Χ]]. 4, οἰο.). 

ΝΠΙ. δὲ ργίέποεϑ. ΤΉΘ ῥγοῃ. γοΐουβ ὕο δὴν οἱθ οὗ ὑῃθ 

ἱπαϊνΙἄυ δ] “Κἰπρβ᾿᾽ Ἰυβῦ τηϑηῤίὶοηθά. Οὐ. χχὶΐ. 4 (" ἢ6᾽), 

Χ]ν. 9 (σοτο ἴῃ ῃ6 ΗΘ. “ {Π6Ὶ1Ὁ Ὑγίῖνοβ ᾿ 18. " ἢῚ8 νῖνοβ ᾽) ; 

δηα 866 6180 {9 ποθ οὐ χνὶ. ἤ. 

" ὈΟΦΥ ΠῚΠ ὈΣΠ ΠΩΣῚΦ ὕ͵Θ. ὙΤΠθ ροηάορ οἵ Π)ΣῚΦ 
(88 ὑὴ9 ὑοχὺ βίβϑῃ8) ἰβ ἱτῃροβθῖῦϊο, δηθὰ π0 δρροβί οῃ 

ὈΡΟΥΡ ΠῚΠ ὈΣΠ [8 νον μϑύβῃ. ΤῸ οὈνίουβ αἰΐοσπδ- 
εἶνοθα ἃτθ ὈΡΦΥ ΠΩΣῚΦ ΥΥ1Ο δα ΠῚΠ ὈΣΠ 221} ὕ.Θ. ΤῊΘ 
δορῦ. βυρρογίβ ὑπ ἰαῦοσ. ΤΤῃθ Π αὖ {Π9 οηῃᾶ οὗ Π23} 18 
ΒΙΤΩΡΙΥ αἰ οσταρῃ θά ἴσομλ ὑπο ζο]οσσιηρ ὉΠ Π, 

Ἶἶ ὁ δυΐϊξ. ΤὨΘ τοηάογϊης τοδί ὍΡΟῚ [Π6 βὐδύθσηθηΐξβ οὗ 

Ττβύσαα (Ναας. Η ἰδέ. οὐ ἐλ Βέδίο, Ὁ. 206) ἀμ Ῥοβὺ (Ηδδύυϊηρδ᾽ 

1.8. 8.ν. ΟΒΑΝΕ) ἰδαὺ δ68 ἰΒ 009 νϑγη θοῦ Δ πδσὴθ οὗ ἢ 
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βυνῦ ἴῃ Ατϑρα. ΤῊΪΒ τϑϑηϊηρ δυϊίβ Ὀθοΐῃ 188. ΧΧΧΥΗΙ. 14 

([(}88 ΟἿἹΥ οὔποῦ ρϑβϑαῶθ ἰῇ σῇ 006 τνογὰ οοουγ8) δπαᾶ 

ἤθγΘ ; ἴογ 06 βιυσῖὺ ἢ88 ἃ Πδύβῆ, οοηβύθ Ὁ τοροϑαῦθα οΡν, 

8δηα 18 6180 ἃ τηϊρτϑηῦ γούυσηηρ τ ρτοδῦ γορθ αν δηα 

ΒΘ 688 ΘΥΘΡῪ ΒΡΌΓΪΩΩΣ. ὍΣ (ὁ βνγϑι ον ᾽) 18 υποογύδίὶ ἢ. 
Τῦ αἰβο ὁσοῦσβ Ὀοβίθβ ἴῃ 188. ΧΧχν. 14 Υ̓Θ ΝΣ 19. 29) Ὀ᾽Ο9 

ΚΘ 8 βυῦ.. .. βΒὸο 141 ομαῦγογ,᾽ ῃθ το 1ὖ ησδέ ὈΘ6 οἱ Σ 

8 δα ϊθοῦύδνο ὑο Θ᾽, οὐ 0ῃ6 Ὡϑῖὴθ οὗ δηποῦμορ ὈΙσα δὐῤδοῃϑα 

ἀσννδέτως, ΤῺΘ ΓΟΠΟΥΏΣΒ οὗὐ ὑῃθ διηῃοιθηῦ ὙΘΥΒΊΟΠΒ 8 ΓΘ 

ἱποοηβιθύθηῦ, πα ποῦ δἰνσανβ ΟΙθαῦ ; Ὀυύὺ ΤᾺΡΩ. δηθὰ Ῥϑβῇ 

ἢδνο διραΐζοισ ΠΟΥΘ; δηᾶ {πδὺ 18 8180 ὑῃ86 τωϑδηΐηρ χίνϑῃ ἴὸ 
ἽΝ ὃν Δρυ]- να], Πδδηὶ, πὰ Εισηοῆι. ὙΒουρ ποῦ 

οογίδίη, ἐῦ ΤΥ ΓΟΔΒΟΏΒΌΪ Ὀ6 δοαυϊοθορα ἰῃ : ὑῃθ δύνα ον 

ΪΒ ἃ Τηϊρτϑηῦ, δηᾶὰ {Π6 ραγγμία λπίγιπάο, ὮΟΒΘ πούθ τγ88 

ῬΓΟνΟΥ 8] τὴ ὑῃθ αγθθκβ οὗ ἃ Ῥδρθασζγουβ ὑοῆσυθ (ΑΘΒΟἢ. 

Αρϑπηι. 1080), νγου]α αὐΐὺθ βυΐϊῦ ὑῃΠ Β᾽πλ1]9 πη 188. χχχνυὍ!δ} 14. 

ΤΠΘ οὐσγμοίοων ἷβ, πονσονοσ, οὔθουγο, ὑπογο Ὀϑίηρ πὸ γοοῦ 

Δ κηοτνῃ ἰῃ Ηδθ}., ΟΥ (ἰῃ ἃ 6860 δνβὶϊ8 Ὁ]6 ἢ6Γγ6) ἰῃ {ἢ 

οορῃδῦὺθ ϑϑϑῃηχίὑϊο Ἰδησυδροθ" ΤΏΘ6 νῖονν οὗ Οθ8., ὑπδῦ Σΐ 

ἀθϑηούθβ ὑῃ6 ἐετυύέεγογ, τοϑῖβ ρου ὑμθ νοῦν αἀουδύ] ἢγν- 

Ῥούῃθβιβ ὑμαῦ Δ 18 οοσῃδῦὺθ (ΌὈΥ ὑγϑηβροβιῦοη) τὶ {86 

Ἐπῆ. σείογα, ἴο ογν οὐ οαἷξ (ποί, Βροοίβθοδ! ν, ὕο ἐιοΐεογ) ; 0}}18 

ὙγΟΓά, Πουον ΟΡ, Βθοσὰβ ὕο ΒΡΡΘΑΓ ἱπῃ ΗορΡ. ἴῃ Ἵ2, ἴο γοδιικα 

(8α. 3); Ῥτγορουΐν, ἰῦ βϑϑυμβ, ὑο οαἷξ ομξ αἱ. 

Ογαπο (ἈΜ).) ἴον 9) ροο8 Ῥδοῖὶ. ἰο βδδαά δα (ἸΟὺἢ οϑηῦ.) ἢ 

Ιβαῖδῃ, δῃηὰ ἱβ ἀοίοπαθαὰ ὃν Βοομαγύ ; Ῥυΐ 1ὖ 18 ὁροὴ ἴο 9 

ΒΘΡΙΟΙΒ. οΟρ]οούίοη (668. 7.68.) ὑμαῦ, ὑπουρσῇ ὑὯθ οὔθ 5 8 

Τηϊσταηΐύ, ἰΐ8 ποΐθ 18 ἃ “ νΟΥῪ Ρονογίῃϊ, ΟἾΘαΡ ὑγυτηροίίηρ,᾽ 

Δ Ϊὴ Αγαρίο (1,6 η6, 1968 ἢ.) ᾿αήαγα ἰΒ ἴο δεπαὰ (οὗ ἴδ Ὡ60Κ), 
οχίεπά ἐδ ἰαΐϊ, σο δνίοξεῖν, οἴο., δρᾶ ᾿αὐέγα 8 ἰο δὲ διιξν ον δίρ- 
δεμίεοά, ἔτοτα δὴν οὗ ψῃΐϊοἢ τηϑαηίηρβ ὑη6 ϑιὰθ οὗ ἃ δἱγὰ ηηἱρλὲ 
06 ἀογίνοα ; Ὀαύ πον αὕϑ ἴοο νᾶριῖιθ δηὰ ναγὶϑὰ ἴο αὔἴογά δὴν 
οἶυο δ ἕο ψῃαὺ Ὀϊτὰ 18 ἀϑηοίθα ᾿γ ὑῃμο Ηορ. ἱᾶσ ἄν. 
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ποῦ ἃ ᾿ οπαύϊογσίηρ ᾽ (Τ Υἰβύγασα, 1.6. Ὁ. 239; 866 δ͵]8ο Ῥοϑῦ, 

᾿.8.}." 

8 3896 ἤυγποσῦ, οὐ 09 468 οὗ “αν ᾽ πῃ ἐπμῃ0 ΟΟἿ., τ}9 

το ΒΒ ποΐθ ἴῃ οεῖ απάὰ Απιοδ (ἴῃ ἴη0 Οαπιδνγιασε Βιδῖ6), 

Ῥ. 280 ζ., ΟΥ, ΤΛοΥῸ ἔν, Πὰν (πὰ Ο.Τ.) ἴῃ Ἠδδίηρβ᾽ 2.8. 

ΤῊΘ ΗθΡ. ψοσγὰ ἴογ ' ἰδνν ᾿᾽ Τῆθϑῃβ ὈσΟΡΟΥΪν “ Ροϊηὐίπρ οαὐ,᾽ 

“ ἀϊγθοίίοη ᾽; ὑῃ6 Ῥοῃίδίθυοῃ οοηΐδίηβ 8. πυσθο᾽ οὗ ρβϑδγ- 

Ὁ]ΟΌ Δ “ ἀἰγϑούϊοηβ ᾿᾽ οἡ αἰ ἔογϑηῦ βυ]θοίβ; δηαᾶ ΓΚ Ἰδΐϑὺ 

τ ογΒ 0η6 γῆ 016 σογρμϑ οὗ ὑῃθ8θ γοριϊδύϊοηβ νγϑβ οδ]]ϑα 

“119 ἀϊγοούίοη,᾽, ΟΥ ὁ ἐῃθ Ια (ΗΘ. ἐόγᾶλ). 

1 ὈΒΌΣΝ ΟΝ, Ι οογγϑοῦ, ἐηἰβ τηυβῦ τωϑθαπ “ἢ 8 
ρσαῦμογίηρ (ἰπἴ. 808. οὗ ἢθκ}) ν}}} 1 Ὀγίηρ ἤθη ἴο δὴ οπᾶ᾿ 
(Η:. οὐ  ἐο δσοπι ἰο απ θα) : οἵ. Ζορῇ. ἰ. 2 ρὲ δΝ 
“ἢ ἃ μαύδογίηρ 1} 1 Ὀτγίηρ ἴο δὴ πᾶ"; Ῥυΐ βυοῇῃ 8 
ΟΣ ηδύϊοη οὗ ὑνο αἰἔογοηῦ νου ῦΒ ἰβ ἀραίηδβὺ ΘΏΔΙΟΩΥ ; 

Δα ῥΓΟΡΘΡΙν τὸ βῃουἹὰ γοδὰ ποῦ ὈΡΟἷἘ ΌλΣ, δπά ἱπ 

Ζορῆῇ. ἱ. 2 διε ἢθλὲ (σἰτἢ δὲ ἴον ἢϑλὲ ὑσίοϑ ἰῃ υ. 3), “τ ἢ 
8 ραιμουηρ οὐδ 1 ρσαΐδλεν ᾿ῃοτὰ,᾽ 1.6. ραΐδον ἑῆθηι αὐαν, 

αεδϑίγον ἐΐενι ("Ιλ 8.8.1 ὅδιμ. χν. θ, Ἐ2. χχχὶν. 29, ΡΒ. χχνὶ. 9). 

ον. α-.--Κ. 8 72πα. 

34 οδἰεοάϑ. Τ.λῦ. δίγοημῦ ΟἸ68, Ῥοοῦ. οὗ ὨΟΥΒΟΒ, 88 χὶνὶ. 3, 

1. 11, Φυάρσ. ν. 92; οὗ Ὀυ}18, Ῥβ. χχίϊ. 12, 1. 13, 1χνὶ]. 30, 

1688. χχχῖν. Ἴ. 

11 αὐἰἄογϑ. ΤἢΘ Βρϑοὶϑβ οἵ βογροηῦ ἀϑηοίθα ὃν ΒΥ (α]8ὸ 
188. χὶ. 8, 11χ. ὅ, γον. χχἱ. 32) 88 ποὺ Ὀθοῃ Ἰἀθηςῆοά - 

δηα αὐάδν ἰβΒ υδϑᾶὰ ἤΟΡΘ ἸΏΟΓΟΙΥ 88 8 ἔδυ ον τψοσὰ ἴὼὸ ἃ 

ὙΘΩΟΙΏΟΙΒ Βογρθηῦ : 0 οΒη ὨΘΙΩὴῖν ὈΘ6 ὉΠ Βρϑοὶθβ γοϑ]]ν 

ἰηὐθηαοά ; ἴοΣ {π0 εσρδ οὗ ὑπὸ ΝΒ ἀγὸ δ᾽] υδοὰ ἰο (188. 1ἰχ- 

ὅ), δηαὰ βάάργβ, ἢ 1 δὴ ποῦ σηΐβίβκθῃ, δ΄θ νἱνιρϑγουῦΒβ. 

. [δι κίηὰ οὗ βουπα νὰ8 ὀχργεβοοὰ ὃν 709 ΗθὈ. ΣΌΝ παν 
Ὀθ ἰμίοστοα ἔγοσα 18 Ὀϑίηρ υϑϑοὰ οὗ γουπς οἷν ολέρρίησ ἴῃ ὑῃοῖν 
Ὠοθύ (188. χ. 14) ; 9606 8]80 [88. χχίχ. 4 (Ε τα. οδέρρ: ΑΚ. ροορ᾿᾽ 

ἷβ ΒΥ ΟἹα ἘρΊ 8) ἔον “ οὨΐρΡ ᾽). 
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ΤΏΉΘΥΘ 8 ΩῸ ΣΘΆΒΟΙ ἴοΓ ΒΡ οβίηρ 8 ἔδθυ]ουβ ογοαΐυγο (ΑΥ̓͂. 

οοοζαϊτγίοε ;" ΕΥ. δαδϊεθκῦ})} ἴο ὍΘ ἱπύθμάθα. ΕἾΣΤΟΣ ([π 
ἘΣΘΏσΩ ΒΒ ΗΠ. 7... 8.ν. ΒΟΗΙΑΝΟΕΝ) βυρροείθ (ῃ6 οαέςδηαζε 

(ΑἸ ΓΟΡ 5 νίναχ ᾽), 8 Θ05116 βρϑοῖϑθβ, τὰ Ἰαγρθ οἰασίηρ 
ΟΥ̓Θ8, Δηὰ αὐοὸῖκ ὅο Ὀϊΐθ, σοῦ, Ὁπουρῃ ποῦ δοΐυδ!ν 
νΘΠΩΟΙΏΟΌΒ, ἰΒ ἴῃ Ῥα]θβύϊηθ ρορυϊαῦὶν Ὀο]ϊονοα ἕο ὈΘ 8βο. 

λϑ0 η {89 νοσὰ σγϑοῃδογοα δυγέρδέεη, ἀοεϊνοα ἔροση 8, γοοῦ 

() 53), 186 τηϑϑηΐηρ οὗ ψ ΟΝ τγ88 Ἰοὺ ὅο {δὴ ὅονβ, δπὰ 

ὙΓΟΏΡΙΥ ΒΌΡΡοΟΒοα ΌΥ ὕξϑιῃ ὕἤο ὈΘ ἐο δὲ δίγομιρ, 1}}1 1ῦ τγϑβ 

γΤϑοονογοα, ἤθη Αγαρὶο ὑθρδῃ ὕο Ὀ6 βὐυαϊοα, Ὀγ Βοῃυ]ύθηβ, 

ἴῃ 0ῃο 181} οϑηΐ., 800 (6 το 5 ποθ οἱ Ασηοδ ν. 9; δηᾶ 

οἵ. ἈΤΩ. οἱ 200 ἰχ. 27, χ. 20, Ρμ. χχχίχ. 13. 

32 ΤῊΘ 2 15 ΡΙϑοηδϑίϊο, δηα οδηηοῦὺ Ὧθ ἐγαηβ] αὐ θά. 

τεδὴ Πεδὴ (δ). δ8οϑθ ΕἼΘ βομου  Β ποὺθ αρ. Το] ὑζβοι 
ΟἹ ἴ88. ἵν}. 8, δοοοσαϊηρ ὕο ποῖὴ αγῖζα ἴῃ ΑΓΘΌΪΟ ΣΏΘΒῺΒ 

119 ἔγϑϑβῃ ἤθβῃ ἱοηρίδομτηρ ἐἰδεῖ, ἰ.6. σταάυδ}}ν ζοστοϊηρ ονὸῦ 

8 σουμᾶ, ΤΠ6 νοργὰ ΤσουγΒ ΒΧ ὑὐγηθβ ἴῃ ΗδΡ., νἱΖ. 76Γ. 

Υ. 22, χχχ. 17, ΧΧΧΙ. 6, 188. ἵν}. 8; δηᾷ ἔχ., οὗ 9 

ΓΟΟΘΙσηΩ οὗ 8 νγὰ}} οὐ θυ ]άϊηρ, ΝΗ. ἐν. 7 [Ε9}". 1] (Ὁ. 
“7γβἢ Β6βῇ οϑὴϑθ ὮὉΡ ὉΡΟῚ ὑπ νγ8118), ὃ ΟἿ. χχὶν. 183 (1. 

“ΤΡΟΒῊ ἢσθβῃ οϑὴθ ὉΡ ὑροὶ {πῃ νοσῦκ ᾽). 8669 αἷβο ΕἸο]ά, 

ζοιγη. οἱ Ῥλλϊ. ΧΙ. 114-116, σγο ροϊηΐθ οαοὖ ὑπαὺ {86 
δηοίὶθηῦ ΟΥΒΙΟΙΒ οὔὔθη ΓΟ ὑη0 τνογὰ ὈΥ ὑθσσῃβ Θχρύθβϑὶνθ 

οὗ οἱοαῤγἐδαξίξοη (88 Ψ60Γ. χχχι. 6 ϑορῦ. συνούλωσιε: ; 188. 
ἵν]. 8 ἹΤΠθοά. συνούλωσις, Αα. κατούλωσις ; {Ψ96. ΥἹῖ. 22 

Α4. δῃηὰ ϑ'υσωταλ. ὈΓΟΡΘΌΪΥ σὺυν- ΟΥ κατούλωσι) ἘἙΕῸΓΣ πῦν, 

α ἙΎοτὴ οοοσαέῤγίές, ἷ.6. οαἱοαίγές, αὶ ΚΥδηβ᾽αύξοη οὗ ἰχνεύμων, οΟΥ- 

γαρ οα ὈΥ οοπξαδίοπ ἐνὶ ἢ οοοζ, Ὀθοδυβθ ἐῦ νγὰβ8 ΒΌρΡροβθα ἴο βρυίῃᾷφ 
ἔγοτωῃ 8 σοοϊτβ οω ! ̓  

Ὁ ΤῊΘ Ῥδβ δὶς, ον ὁ ύ09 Κἰηρ ᾿---ϑὸ οδ]ϑά, δοοοσάϊηρ ἴο Ῥ]ην, 
ἔτοτα ἰΐβ Ὀοίῃρ βυρροβοὰ ἴο ἢδνθ οἢ 18 ῃθ8α ἃ βροῦ ᾿Σκθ 8 σσονσῃ 
-τ- τῶ {Π6 βυ )θοῦ οὗ σαϑῶν ἔβθ]θθ ; ἰύ νγϑβ ϑβρϑοίϑν πούϑθα ἔογ 
ἰΐζα 6] οροὰ ρονοὺρ οὗ ΚΙ πῆς ὉΥ 108 Ἰοοῖς. Οἱ. Ηεηγν Ρ΄., ν. 2. 
1δ-171; 2 Ητητν Ψ]., ἰϊ. 2, δὼ ἢ. ; Εὶοῆ. 111. ἴ. Ὡ. 16]. 
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ΟΡ πον, ἴο οοπλα οὐ γί τ}, οἵΐοθῃ υϑβοὰ ἢ ὑπ τνοσά, 

οἵ. ΕΖοῖς. χχχνυῖ!. 6, 8. 

ΙΧ. ἐουογγεαοῦ. ὃὅο αθη. χχυῖ. 836. Τῇ ἰάθβδ ἴῃ 30 

ΒΡΡΘΟΙΒ ἰο ὍΘ ποὺ ἴο ἐγὸ} “Ὁ ὃν {δὲ ἢεοῖ, 1.6. ἴο δωρρίαῃὲξ, 

Ῥυύ ἴο 7οἴϊοιυ ἐγυϑὲἱοιιδὶν α ἐδι6 ᾿ιεεἶ, 1.6. ὕο οἱγοιηνυοτι ογα εἶν 
ΟΥ̓ ουεγτοασῆ. Οἵ. {π6 ἀογίναίνοθ, 967. ΧΥἹ. 9 ὁ ἀθοοίτέῃ!;,᾽ 

δηα 2 Κίηρῃ χ. 19 “ βυυν.᾽ 

ἴθᾳ ἀἶγσε. ΗΘθΌ. κἴπᾶδ, ψΊΘΉ τλθϑηβ ποῦ ἃ Βροηΐδηθουβ 

οῇἴὔαδίοῃ οὗ παύυγϑὶ οσηούζοῃ, Ὀαὺ 8 σοσηροβιύζοῃ οοηδίσαοῦθα 

τὶ ΒΟΙῺΘ δεὺ ἰῃ ἃ ἀϑῆηϊῃθ γγύμτηΐοθὶ ἔοστα.Ό. Τὴ ΗδθΡ. 

κιμᾶν, ΟΥ ΘἸΘΩν, 88 Ῥχοίθαεβοῃ; Βυδᾶὰθ ἢδ8 βῆονψῃ, πβδα 8 

ἀοθηῖῖο γν θῇ χηΐοαὶ ἔοστω, συ ]οἢ ΘΡΡΘασΒ ὑπγουρσμουῦ οὁἢκ. 

}.-ἰἶν. οὗ ἢ Τιδιηθηϊδύϊοηβ (ΟΥ “ ὈΙΓΡΟΒ ᾽), 885 Ὑ6}}] 88 1ἢ 

ΨΘΓΙΟῸΒ Ῥαββαρθβ οὗ [ἢ ὈγοΟρ ἢ μοίβ (800 ἤθσθ υυ. 21, 22). 8.66 

{9 νυὶϊου Ἐ ποῦὺθ οῃ Ασηοβ ν. 2, 16 (1 (89 Οανηιδηἑάρε Βιδῖ6), 

δηὰ ἐδία. Ρῃ. 232-.-4. "72 (΄ Ἰατηϑηύδίζοῃ ᾽) σγχαὰβ ῬγοῦΘΌΪν ἃ 
ΤΆΟΓΘ ζΘΠΘΣΤΘΙ ὕθστῃ ὑπδη ζῖπαῆδ. 

Δ: ον. Νούϊοθ ἰῇ ὑπ δ. {9 Ιἀΐοτη. υ80 οὗ “ἽΠΝΌ, 

ῬΓΟΌΘΥΙΥ ἔτοηι αὐίον, 1.6. [8]1}Ὃὴρὴὺ’ αΥναν ἴγοστλ ΤΩ 88 ἢθΘ ρΌΘΒ 

δοης. Οἵ. 1“. Ῥ. 80, 4. 
Χ. 5 ΟΠ, ἘῸΡ ὈΣΙΣ (1.6. εὐὐδῷ ἐΐοηι, ἐπ ἐδοὶνγ Ῥοιυεγ), 68 

οἔνθῃ ἰῃ Ἅ6Γ.; 866 οἱ ἰν. 12. 

6. δ Τύ 18 ἱσχωροββίθ]θ ὕο ϑχρ δίῃ, οὐ ᾿υβον Ἰορίοαν, ἸΏ, 
866 ΤΩ ποθ ἰῃ Ηοδγαΐοα, 11. 384-31. ΜΙ ἃ οἤδηρο οὗ 

Ῥοϊηΐβ ψ οδῃ σοδα 1, υὐὔόπος ἴ (θη. χχῖχ. 4, δὰ ἔσϑο- 

αθηῦ}ν); ἢ ἐΐϊ 80 οῦθ (1 ἐπβ ἱ8Β {16 ὕγιϑ γϑϑαϊησ) 

ΘΟΙΏΡ. Χχχ. 7 “ ΏΘΩΟΘ [158 ἐΐ8 ΠΚ ᾽ (ΒΥ. “5βο ὑπδὺ ΠΟΘ ἴ8 

ΗΚ 10,᾽ ᾿ρΙνίηρς ὑπΠ6 ρΡυποίαδίίοῃ 9). Τὺ 18, Ποονου, 

αυϊΐθ Ῥοββίθ]θ ὑμαῦ ὑπὸ Ὁ ἰβ ἱπ Ῥούῃ οαβδοβ αἰ υοστδρηθα 

ἔτοα [Π6 ρῥγοοϑάϊηρ Ὁ (8βο Κῦηϊρ, ᾿ολυροῦ. 1}. ἃ 8δ25) ; 

ψὸ ὑπ μοῦ ἐπθ ογαΐϊμασν Ἴῷ ΟΝ ἰδογα ἐδ ποῊ 6 ἴδῖο ἔδιδ6 

(2 ϑδσζα. νἱῖ. 22). 

8 ϑογιϑεῖο88. Α ΒΌΓΨΘΥ οὗ {Π6 Ῥδββᾶρθθ ἴῃ σῇ ΐοῃ 3 δηὰ 

ὝΞ ΤΟσοῸΡ βῃϑν ὑπὸ ὑμ9 ἰᾷάθα ὀχργοαβϑᾶὰ ὈΥ ὑἤοτλ 18 τὐαηΐ 

23 
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οἱ παεγδίανπ απο : τοῦϊοθ ον ἔγθαυθη!ῦ ν᾽ ὑπ 6 Ρδγα]]60] ἰδ 

δι " ἴοο!,᾽ ἀπ (ῃ9 δΔαατύζοῃ οὗ ψογὰβ ἱταρὶ νης ὑἢ ΔΌθΘηοΘ 

οὗ Κπονθᾶμρθ ἱῃ υ. 14, ῬΒ. Ἰχχηῖϊ. 22, χοῖϊ. 6 [Η 965. 7], χαῖν. 8, 

Ῥγον. χχχ. 2. ; 

11 ΤῊΘ Αγϑηδίο 158 ὑῃαῦ οὗ ἃ Ῥαγίζου αν αἀἰδ]θοῦ : 866 1ῃ9 

τίου Β 1 γοάεοίίον, Ῥ. 240 (θα. 6 οΥ 7, Ρ. 26δ). δὲ νδὲ δηὰ 

δ ἼΣ ΟΟΟῸΓ 8146 ΌὈΥ β᾽4θ ἰῃ βοΐὰθ Ασγϑγγδὶο ἱπβουι ὐϊοηβ, οὗ 

080 δίῃῃ!θ οθηῦ. Β.0., αἀἰδοονογθα γϑοθηῦν ἴῃ Ευρῦ : 866 
ϑδγοθ δῃηὰ Οουνΐϊον, Αἀγαμιαῖο Ῥαρυγὶ (1906), Β 1δ, 160, δπὰ 
ΟΙβουνοσθ. 

1 ΑΒ ΒΟΟῚ 88 {13 νΘΓΒΘ 185 ὑγϑδηῃβδαῦθα σδοσγϑοῦϊν (ηοῦδοθ 

0} ραγέϊούρῖε8 ΠΩ ἀπὰ 1)3Ὁ ), 10 18 δρραγϑηῦ ὑμδαὺ ἰὕ οδῃ 

οοῃηθοῦ ΟἿΪγ τ] ἢ υ. 10, 8Βο ὑπαῦ 06 ῬσοΟΡΟΥ ὉΪ806 ἔογ υ. 1] 

οδημοῦ Γϑαὶν Ὀ6 Ὀούνθοῃ υ. 10 δηᾶ υ. 12. 

15 ΤΏΘ ὈΥΤΏΔΡΥ ἰ΄68 οὗ 11 ἰα 8. σοι ἰϑεα τοΐδα ΟΥ ἤηηι, 

88 οὗ ἃ σχηυϊυυἀθ οὗ ᾿ῬΘορίθβ, 188. χνὶϊ. 12, οὐ οἵ 8 οἰΐν, 

χΧΧχΙὶ. 14; {θη 1 ΘΟΙΏ6Β ἴο ἀδηοΐθ ἃ δωηιυηρ ΤλΤΟΉσ ΟΥ 

φἰέυε, 88 δ υἀ. ἰν. 7, δηά ἰγϑαυθηῦγ. ΤῊ οορτιδίθ νοῦ 

ΠῸΠ ἱποϊυθθ βοῇ βουηαβ 885 νγὸ ἀϑηούο Ὀν ργουΐ (ἘΒ8. ᾿ἰἰχ. 7, 

οὗ ἀορδ), στοαπ (188. 1ἰχ. 11, οὗ 6878), τποαπ (Ἐ2. νἱῖ. 16, οὗ 

ἀονθ8), γοαῦ (οὗ [9 868, ὅ6ὕ. ν. 22, ῬβΒ. χ͵νὶ. 8, οὐ οὗ ἃ ἀϊδβίδηῦ 

ταυϊυϊζυαθ, 99. νὶ. 23, Ρβ. χῖνὶ. 6 [Β΄ " γαμϑα ᾽)). Ηοζο, 

δηὰ ἰπ [Ὧ9 ῬΆΓΔ]16] 1]. 16, 88. δ]βὸ πῃ 1 Κίηρβ χυν!. 41] (ΑΥ̓͂, 
ΕΥ͂., ον, ὁ ΔΡρυπάδηοοθ ᾽), ὑἢ8 βυρϑῦ. 18 ΘΡΡΙ! θα ὕἤο (89 

Τοδγίηρ ποΐβο οὗ σαίῃ ἀγίνϑη ὃν 6 τιπα ἱπ ἃ ἤθανυ βύοσιι. 

ΤῊ6 οοπδίσυοίίου οὗ ὑδθ νϑγθ9 8, πουσονϑῦ, τ οἢ ἰτηργονθᾶ 

ὉΥ τϑοϑδάϊωρ νυ ΟἸθο υθοιῦ ( εγερίαϑ Μον Κ) ΛΝ Ὁ" [ον ὉΠ} 

ἴον ΌΠ:' 

1 διγαϊο (93). ὅο ΒΕ η., ζο]ονίηρ 68. ἀπα στηοάθσῃβ 

σθηογα]ν, ὑη6 τοοῦ Ῥϑίηρ ἔβκϑῃ ἴο 6 {Π9 σὰν ζαπαΐα, ἴο 
δὲ οονέγαοίεά, ἰοἰαεά ἐπ; Ῥτοροῦῖν, ὑμπογϑίοσθ, βοσηθιίηρ 

ἄοπο ὦ ἐϊρηεϊν. ΑΥ., ΠΥ. , εὐαγεϑ. ΤῊΪΒ οοῃηθοῖβ ὑὴο ποσὰ 

τὰ 1229, 2025, “ σδπδϑη,, “ Οδηδδϑηϊίθ,᾽ ἰῇ ἢ βθῆβθ οἵ 
γπογοδαπέ (089 Οδμδδηϊΐθθα, οσ Ῥῃοηϊοίδηβ, Ὀϑίηρ 089 οΟἰϊοῦ 
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ταϑρομϑηίΐβ Κηονσα 0 ἐῃ6 ἩθΌτουβ) : 8660 ἴῃ 89 ΗδθΌ. 188. 
ΧΧΙΙ. 8, ΕΖ. χν!ϊ. 4, ὅοὉ χὶ]. 80 [ΑΥ͂. χ];. 6]; διὰ ΒΗιπι. οἵ 

Ηοϑ. χὶϊ. 7, Ζϑρᾷ. ἱ. 11, Ζϑοῃ. χίν. 21, ΕΖ. χνὶ. 29 (ῇθυθ 

0} ἑεχέ οὗ ΕΥ͂Υ. ρίνοβ ἃ 8189 βθη80), Ῥῦον. χχχὶ. 84. Βυΐ 

18 185 ποῦ 8 ΚΟΥ οχρδηθίύοη οὗ [229 ; Ὀοαίάθβ, ἱΐ τ 

ΨΌΓΘ οογγϑοῦ, )ἷ7ὸ Βῃου]α οχρϑοῦ ἃ 3 δἴϊονγ ὑῃο . Τῦ τηυβὺ ὈΘ 

δαχγηϊυθα, ἤονσονθρ, ὑμαὺ 0}6 ἰΒβοϊαύίοη οἵ 723 ἰῃ ΗδΘΌ. (οῦ 

0ὉΠ6 γοοῦ ἰΐβοὶϊζύ ἴῃ Ηδθθ. σωθϑῃβ ἐόο δὲ διωριδίεα), δα τἢ 9 

Γοιηούθηθθθ οὗ ὑπθ Αγὰρ. ζαπαῖα, στϑκὸ ϑνϑθὰ ἰμθ ἢγβί 
ἀογιναύϊοη βου ῃμδὺ ἀουθύζῃ]; ουῦ ψ πᾶνὸ ποὐμληρ 
Ὀούΐον ἴο ρΡυὺ [ἴῃ 118 ΡΪ809. 

19 γο ΒΡΘδΙκ ΟἿἱΪἱγν οὗ ἃ }ε6γ80Ή, 88 Ὀοίης 5101 ; ΗΘΌ. βρϑδία 

αἶἰβδο οὗ ἃ υοὐπμᾶ 88 Ῥοίηρ ᾿᾿Β10ΙΚ.᾽ 8ὅ8ο χὶν. 17, χχχ. 12, 

Νδῇ. 11]. 19 ; οἷ. ΜΙο. νἱ. 13 (1ὖὸ. 51 ᾶνο ηιαάξ διεΐ ἰο ϑηιὶίςο 

ἰλδ6᾽ --Ἰ Ὧδνο βυηλύῦθῃ 6 ΒΟΓΘΙν). 

: Πδδὰ στ Οἰοθθογθομὺ 1"2] ΡΠ (πῇ. 8608.) ἴον ὉΠ 
13 : οὗ, ΨΌΙΣ. πεοὸ υἱγὲ εδὲ εἱ ατιδιῖεῖ εἰ ἀὐγίσαξ σγεδδι8 διιοδ. 

ΧΙ.161.0. ΠΡ. ἩΡῸ ΥἼ}) 0 3 ὉΠ ΠῚ πρρῃ 
μη τὸ. Οτ, [ο]]ονίηρσ ϑορῦ. (ἢ ἐν τούτοις διαφεύξῃ ;), ἴον 
[ἢ9 ἰαβϑὺ ἔουῦ νογαβ (1η ὑπ ΕἸ ρΡ]]8) ἃ γῦηῃ πϑν3 Ν᾽ ; {Πΐ8 

γί 6] 5 ἃ Ὀϑύῦοσ βΒθη86 ὑῆδϑη (ἢ9 Μαββ. ὑθχῦ ΜΌΡΠ Τὰ ; Ῥυῦ 1ῃ6 

ἀονίαύϊοη ἔσο ὑπ ΗθΌ. 18 γδύῃμος οοῃβι ἄθγβὉ]θ. Αὐ {ἢ 

Ῥορίπηΐησ οὗὐ {00 ψογὰβ αυοΐοαά ΠΟΙ ΠΟ οογμθα ἰῃ 
ΔΡτγυρΟν, δὰ ἃ οαυβαὶ μαγύϊοϊθ, βυοἢ 88 3 οὐ ἽὝΦΝἝ ἜὌ, ἰ8 

ἀοεὶἀογαίθα Ῥοίογθ 1Ὁᾧ. Τὴθ τγοβύογαύίΐοη οὗ {πθ ζο]]ονίπρ 
σνοσγάβ, απ υοῖιῦϑ. .. ἤγοηι οὔ ἔδεε ἢ ψἘΪΟΉ ἀγὸ {ῃ9 τηοβῦ 

ἱτχηρογίδηῦ ρῥαγῦ οὗ {ῃ6 βϑηύθῃοθ, 18 Βουσονοῦ αὐἱῦο βαιϑἔβο- 
ὕογνυ. ΠΌΪ ἀοοδ ποῦ τυϑϑῃ ἰδιυράγι688 ; ἰῷ ἷἰβΒ ΠΌΪ, ηοὶ ΠΌΤΟ 

ὙΠΟ Ὧδ8 ὑπὶ8 τηϑϑδηΐηρ (ΧΙ. 27, συᾶ. χχ. 6 αἱ.) ὙΤΠΘ 

Αὕϑζη. ἔοστη οὗ ὑΠ9 ἤσοῃ. βυβῆἔχ ἱπ "3 ἰβ ποῦ ὑγοῦ 89 ἰῃ 

Φογοχηϊδῇ : Σὺ ὁοσ ΓΒ Οὐ ΘΓ 186 ΟἿΪῪ ἰῃ Ἰαύθ ῬΒδΙ τὴ (οἱ. 3--δ, 

οχνὶ. 7, 1θ, οχχχν. 9), δῃηᾶ, δρρδύϑηϊν αἰἱδ]θοῦϊοβν, ἰῃ 

ῷ Κίῃρβ ἱν. 2, 8, 7, 4186ο Οδηῦ. 1). 18 (α.-Κ΄. 8 916, ὃ). ΕΥ̓͂. 

(--Α..) 18 Ὧο Σ68] ὑγδηβίδύζοῃ οὗ ὑῃ9 οχιβύϊηρ Ηθῦγον ὑοχῦ. 
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16 φργεααέης. Α Βργοδαϊηρ Οὗ Ἰυχυτίδηύ ὑγθθ6 18. ἢο ἀουδὺ 

ΘΟΓΩΣΏΟΙΙΪΝΥ 8 ἡ ζΥΘΘῚ ᾽ΟΠΘ ; Ὀυΐ 1217 15 ποῦ 8 ὕογτη οχργοββὶνθ 

οὗ οοἴουγ. ΤῊΘ ϑδορῦ. γοργοβϑηΐβ 1 Ὁ ψοσαβ βυσῇ 88 ἴξαΐυ, 

ἐδτοκ. ὅθ Ὠοὶσύζβο ἢ! Β πούθ οὔ ῬἘβΒ. χχχνυ]. 86. δηᾶ οἴ. 

τηΐπθ οἡ Ὀσαῦ. ΧΙϊ. 2. 

ὑ ἤαυο Ἰουεὰ ἰο ἄἀο. 8466, ἴον {π6 ἰάΐοτα ({π6 τοβοχίνο ", 
ὉΠγονηρ ΘΟ ὑπ δούϊοῃ ὉΡου ὑΠ6 δυο), 12. Ὁ. δ] δ Ἐ. 

ΧΤΙ. ὅΠ)Π3]. ΤΠ ρογί. στ τᾶν οοη8Βθο., δοοογασηρ ἴο 
α.-Κ. δ 112»; βὸ ΕΖ. χχῖχ, 7 (σἤθγθ ρῥγοβϑοηΐβ του ὍΘ 

Ῥούΐος ὑπδὴ ρμϑβδὺ ὕθῃβϑθβ πῃ ὑἢθ ἘΣ] 18). 

δ (ἢ ρ»γίάς οἱ Χυογάαη. ΑΝ. “1ὉΠ0 δισεϊζέηρ οὗ Τοτάδῃ ᾿ (οἴ. 

σοβῆ. 11. 15); ἔον ᾿δὲλ ἴῃ οομποχίοῃ τ τναΐοσ, 860 500 

ΧΧΧΥΠΣ. 11], δηά οὗ. πὴ 3 ῬΒ. χῖνὶ. 4, Πλδλ Ῥβ. Ἰχχχῖχ. 10, δῃᾶ 
Γλδ) ((Π 6 νϑγὈ) ἱπ ΕΖ. χῖν!!. ὅ (ΡΓΟΡΟΥΙ͂Υ ἐο γέϑε ὠρ, ΖοὉ νἱῇῇ. 

11): ΘΙβθυγῆθσο ἰπ ΗδθΡ. οί ὑπθ νοῦ δηᾶ ὑπο ἀογίναῦννοα 

ΔΙΓΘ υβθαᾶ ΠΘΑΕΙ͂Ὺ ΔΙνΤαΥΒ ἰῃ Π9 Ηρ. ΒΘη868 οὗ »"α)εδέψ, ΟΥ ργίαε. 

Ἐνχαϊα, Ὀοΐῃ ἤθγ6 δηᾶ 067}. χ χ. 190 .--]. 44, Ζοοῆ. χὶ. 8, ὑοοῖκ 

ἐἱΐ 88 ΑΥ. ; Ὀυΐ [ἢ ὕθγχῃδθ ἰῃ τοῦ 10 15 τιϑηὐἹοηράᾶ ἰῃ {686 

ὑῆγοθ ραβδϑϑρθβθ (88 “ ΒρΟΙ]θα,᾽ δηᾶ ἴο 8411] δρρϑδγθῃοο, 8]80, 

88 ἴη9 δροᾶθ οὗ ]10}8) βθϑὼ ἴο σζδικϑο {μὲὶβ βθῆβθ ὨδΡΩ͂ΙΥ 

ῬΟΒΒΙΡ]Θ. Τὺ ἰ8β ἃ Ηἱΐν ὑμαῦὺ 1[ὕ ἢ88 Ῥϑϑὴ δαορίθα ἰπ ἐδθ 

ΤΘΟΘΩΌΥ Ρυ] Βηοα ΗΝ. τι τρᾶγῷ. τοΐογσθηοοθ (Ὀοῦ ἢ ὮθΓΘ 

δηα οἡ ΨοΒβῇ. 11]. 16). ΤὨθ νὶοῦν δαορίθα ἴῃ [ἢ9 ποὺθ οἡ Ὁ 9 

ῬδδΒδ,Θ ἰΒ ὑπδῦ οὗ γλοάθγῃ οοσησηθηδύουβ ὥΘΏΘΓΘΙΪΥ. 

1 στα β ΘΠ Ὁ (ἡ ἐδλαὲ [ὴ6 ὈΐΓαΒ οὗ ΡΓΘΥῪ δζθ δραϊηβὺ μογ, 

οο.) ἔορ Ὁ) ὦ, ΘΆ8Β609 ῃ6 βθηΐθῃοοθ, δῃηαὰ ἱβ οχίγοζηϑὶν 

ΡΓΟΌΔΌΙΘ: 1 ἀοο8 ποῦ, Ποῦγονϑῦ, δ᾽ 6 Ὁ [ἢ 6 ζθῃθγαὶ ΒΘΏΒ6 οἱ 

1ῃ6 νΘΓΒΘ. 

ΧΤΠ]. 1 εραὐδί-οἰοίδ. ὅοο Ὑ. Ἐ. ϑβ'ι Β τὸ. ἴθ {ῃο 
«ειυυϊδῆ, Οιιαγίεγῖν Ἐουΐοιυ, 1892, ἡ. 289 Η. ; τιογὸ Ὀτὶοῆν, 

ΟἿΆΡΙΕ ἰπ Τηο. Βιδὶ., ξ1, οὐ 1οα. δι. Ὑ, Τὐκὸ ον. 6 Γ6, 

Ιβαῖϑδῃ (χχ. 2) 88 οὔἱν 8 ναὶ βύ- οοὐῃ ψουπὰ σουπάᾶ ὑῃο Ἰοἱῃ5 

(6ο ΕἸ) 8}, 2 Κϊηρβ 1. 8); δηὰ ἱἰῃ 20 χὶϊ. 18 (ῃ6 Κὶηρ νῆο 

ἷ8δ ΠυταΠ)αίθα 18 τϑργϑθοηῦϊθα 88 θαγίηρ οὔθΊ, ΤῊΘ Ο]080 
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δηα οοηδίδην αὐϊδορχηθηύ οὗ 9 ννϑὶβύ- οοῦ ἤο ὑῃμ9 Ὀοὰν 

σῖνοα ὑπ Ῥοϊηῦ οὗ ὑπθ σοαρδγίβοῃ ἴῃ 188. χὶ. ὅ (ὑν 06). 

ΤἼὴθ οὔἤοΣ Ρ]8ο68 ἱῃ Ὑγ οἢ ὑῃο ᾿δζδγ, ΟΥ νυαὶϊβύ-οἹούῃ, 18. τηϑη- 

ὑϊομθα ἃγΘ 188. ν. 27, Ἐ)2. χχὶϊϊ. 156. ΤΏ Γγοίογθησθθ ὮΘΓΘ ἴο 

Εχ. Χχν. 39, [ον. χνὶ. 4, ἰῃ 9 ΗΝ. υτῦἢ πλδ 8] Γοίου- 

ΘΏΟΘΘΒ, 51ο88 ὕΠ9 ογαὰ ἱΠΟΟΓΤΘΟΌΥ : Ὀοΐῃ ὑμ6 ψοζὰ δηᾶ {9 

(πϊηρ (Ὁ) 18, ἃ Ἰοης, τἹΟΉΪΥ οι γοϊἀογοα δαδὴ, σουπμα ὑν]οθ 

Γουπα ὑπ Ὀοάν, Ὑψἱ}ἢ {ῃὴ9 ϑηᾶβ γϑϑοβίηρσ ἴο 9 δῆ κ]68, 

δα ὑπγονῃ σουπαᾶ ὑῃο Ἰοὺ βῃου ον, θη 0Π6 ῥγιθθὺ ννδϑ 

οἰδοϊαύϊης : Εππο. Βὲδί. 1.06. δ) ἃζθ ὑβογο οοχωρ]θύθὶ ν 

αἰ ογϑηΐ. 

44 1} (ὴ9 ἘΠ ΡΉγαύθβ 16 ἰηἰθπαθα (ν]οἢ, 10 16 ἔσγαο, του]Ἱὰ 

ὍΘ ΒΡΡτγοργίϑίθ, 88 βυμωοβίύϊννο οὗ [8 Ῥθορ θ᾿ Β ἔαΐυγο Η]800 

οὗ 6Χ116), ὑμ9 Ῥγορῇῃϑυ Β βυσῃθο] 08] δοῦ γγ88 Ῥοσῆδρβ ϑηδούοα 

ἴῃ ἃ νἱβίοῃ, 88 χζηυβῦ ἤδνϑο Ὀθϑῆ [6 ο886 Ὑὴῦμ (Π6 οὔθ Ὧδγ- 

Ταίθα 1 χχν. 17. ΤΠ βυρροθύίζοη ἰο τοδαὰ Ῥαγαΐ νγδβ 

Ι86]9 ΌΥ ϑοῃΣοΚ, Μασ, ΖΟΡΨ, 1880, Ρ». 11, δῃηὰ Βίτοῆ, 
ῬΕΡΙΟϑΊι. 1880, Ρ. 236; δηὰ δαορίοα Ὀν Οἴου (εγοηιίαΐ, 

δὲϑ 12|ὁ απὰ Τύίπιοο, 161 ; ἀπὰ πο. Βιδὶ. 1᾽ϊ. 1429, 1]. 3583) : 
οἵ. δἷδο δ᾽γοδαὰν Ενυδ]ά, Ῥγορδλείοῃ ὃ (1868), 11. 168, 111. 496. 

1ὺ Βῃουαὰ οννονοῦ 6 ορβογνϑὰ ἐπδῦ ἱῃ ΨΖ.οβῇ. χνὶ!. 23 089 

ἔογιι 5 ΠΒΙ ΠΠ Π6 γί. (βορύ., πονγονοσ, Φαρα). 1, {9 

ἘΔΡΙΗΓαῦθθ 18 γοίοστοα ἴο, ὑπο ραγὺ τωϑαπῦ οδῃηοῦ Ὀ6 δην- 

ὙΠΟΥΘ ὩΘΔΡ Βαρυΐου, ψῆθγθ ὑποῦθ δ΄θ ὯῸ “Ι,ΌΟΚΒ,᾽;---ΟΣ 

ΓΟ “ ΟΥ̓ΘΡΒ᾿’ (0), --θαῦ ἰη [ἢ9 ὉΡΡΟΓ ρϑγύ οὗ 168 οουγβθ, 

δΌονο Οδγομουηίβῃ, ΟΣ θνθῃ ἄῦονθ ϑαιηοβαίβ, οσγο 10 8.1} 

ἤονβ Ὀϑύνϑϑῃ σοον βἰά68. 

4 οὗδπζ. Τὴ νοσζὰᾷ οδσουγβ οἰβϑούσῆογο οἷν χνΐ. 16, [β8. 

νἹ!. 19. 

δωγν. ΤΠ νοσὰ ἄοθβ τθϑῃ ὈΓΟΡΟΥΪΥ ἐὸ δίας; ῬὈαϊΐ 1 18 

οἶδθη υδβοὰ βρϑοΐδιν οὗ Ὠιάϊηρ 1 ἢΠπο οαγίδ, ΠΘΓΘ 6 Βῃου]ά 

ΒΑΥ αΙοτ δύο ἢν δεν (οἴ. ὅθη. χχχν. 4, ἔχ, 11. 12, Φοβῇ. 

νἹ. 21, οἵο.). Τμδῦ (6 ναὶβὺ-ο] οὐ νγὰϑ ὁ Ὀυγὶοα ᾿᾽ ἤοζο ἱθ 

ἱαρ] θα αἷἰβο ὉῪ 0}9 υ180 οὗ (ὴ9 νογὰ ἀὲρσοά ἰῃ υ. Ἶ. 
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19 ἰδὲ ἐξ δε, ἐδει. ΤῊΘ [υδβδῖνο, "7", οαπποῦ ὍΘ ᾿ορι ὑπδύοὶ ν᾽ 

τοπαογοα δλαϊὲ δε. 

19 ὈΘΟΡ, ὑπουσῇ ΘΧΡ]68010 πυηὐδούλοθ!ν (α.- Ε΄. καὶ 1180), 

ἱβ ΨΘΥῪ βίγϑηρο, 88. 12} ὁοοῦΓΒ ΠΟΥ ΠΘΙΘ 6186 1π 1ῃ6 56:86 οὗ 

τ πωριδεῦ. Ἰῦ ἸΒ ἴα Ὀούνοῦ ἴο σοδα υἱῷ ἢ ΒΗ] (1. ες.}3: 

οἵ. ϑδιιορίγιοα-δίδα9), δυὰ Θυθτω, ζο]]ονσίηρ ὑπ ϑϑορί. 

(ἀποικίαν τελεία»), προ Γλῦ,, ΘΧΘΔΟΌ 885 ἴῃ Ασηοβ 1. 6, 9 

(συνετέλεσαν ἴθ ΤΑΘΣΘΙΥ 8 πυϊατοθίπς οἱ ΠΏ, δ ἐμουρῃ ὑμίβ 
ὙΟΓΘ 323). 

ΧΙΝ. ΕἼΘ οομδίγυοζοι ἰῃ ἐμ Ηρ. ἰβ ΝΟΥ θοῦ δῦ 
δια υπυδβυδ], ΓΘΟυΣτςΣ οὐδοῦ βο ΟἿΪΥ ἴῃ ἢ ὑ1{168 χΙνὶ. 1, 

Χ]ΙνΙ. 1, χΙχ. 84; Ἐ2. χὶϊ. 25 18, Βονσονοῦ, ῬδΥΟΪΥ βέσα]δγ. 
4 ἿΠ ΠΟΝΠ ᾿Ἴ20) ἴοῦ ΠῚΠ ΠΟῚΝΓ Ἴ3, ὃ οἷθνοσ δηὰ 

σομν ποὶηρ ογηθηδίλου οὗ Πυἢπ 8, Ὀθαδοᾶ ὕροη ὑπ6 ϑϑρί., 

ν]0ἢ αὖ 0.9 ΒύγοΚΘ ἱτργονοθ 089 ΡΔγδ]] θ᾽ ΐθγα οὗ ὑἢ 9 νϑ 89, 
Βα ΓΘοΟνοΒ 8 δυνκυνγα οχργϑαδίου ἰὼ ὑῃθ ΗθΡ. (0.9 

«του ᾽ Ὀοίηρ ᾿ ἀἰδτηαγοά ᾽). ϑορῦ. 88 τὰ ἔργα ἴον "ἼὩΨ ; 
1.96. {10 ὑγδηβίδίοτε ῥγοπουποοὰ "739, υπαογοίδηαίηρ [16 
νογ---88 ὑΠ6Υ ποὺ υπίγθα θη] ν ἀο ἢ οὔθ. σνογαβ ἰῃ 086 

Ο.Τ.---ἰὰ 118 Αγαηλχαὶο Βθη86 (8606 ΕἾοοϊ. 1χ. 1). 

9 ϑεγργίδεαά. Τὴ τηϑδηΐης οἱ ΠῚ (ΟἿΪΥ 676) 18 οἶθδρ 

ἔγοτα ὕῃ9 Αγβϑθῖο ([8η6, ἐο οοπῖὸ τοῦ 000 δια ἀδηῖν, ΟΥ δι7- 

ῬΤί86 ΟὨΘθ). 0 δἰγοδᾶυ, βυρβίδη ιν, ΑΌυ- γα πῃ ἰδ 

[,μϑχ., δηᾶ 408. Κι λοἤϊ, 88 οἱὐθὰ Ὁν ἷβ βοῃ, εν: α Κα πιο ῆὶ, 

πῃ 18 Βοοῖ οἱ Ποοίδ, Θιν. Ὠανια ΕΚ γηοῃϊ Ὠἰτθ617 ὀχ δίπβ 

10 88 ΓΙΑΘΘΏΪΩΡ ΟἿΘ ὝὮΩΟ 18 λεΐρίε88 ἴῃ ὑτὴθ οὗ ἰγοῦ]ο, ἰῃ 

ϑρδηΐβῃ, αϑρογάιμο (ὶ.θ. ρεταϊιι8) Νο ἀουδὺ “ δϑίοηὶοα ᾿" 

(1.0. αἰοπῖέμδ, ᾿μυπαογβίσαο Κ)ὶ ΟὔΟΘ τηϑϑδηΐ 18; Ὀαὺ δ9 

ΟΡ 18 ποῦ ΠΟΥ ΖΘΏΘΓΘΙΥ υπαογβίοοα ; δπα “ δϑιοηϊβηρα ᾿ 

ἄούθ ποῦ αυἱΐθ σίνο ὑῃ9 πμαηοα τϑαυϊγθα. ὥορύ. ὑπνῶν, 
Βονονοῦ, ΒΘΘΩΒ ἴο ροϊηῦ ο 7), ἐπ α Ἃἀ66} δζ(ε,, νυ ῃὶο ἢ 

ΤΥ ὉΘ γἱρῃῦ : οἵ. ΡΒ. ΙχχυἹ[. 6δ. 

13 οδίαξίοη. 800 χν!ϊ. 26, χχχιϊ. 18, χ];. ὅ. Ηθϑ. ηεὐηλάδ, 
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ῬΓΟΡΟΕΙ͂ν ἃ ργεϑοηὲ οἴογοα ἴο βθοῦσϑθ ὑπ ροοα Ὑ}} οὗ 8 

ΒΌΡΟΓΙΟΣ (6.5. θη. χχχίϊ. 20, χἹλ, 11); ὑμθῃ ΔρΡρ]Π θα ἴο δὰ 

οἴἌοτίηρ τοδᾶθ ἰο Οαοά, βοιηθύξπλθβ σθΏΘΤαΙν (ἱποϊυαϊης 

ΒΗΪΓΩΔ18), 88 θη. ἱν. 8, 4, 1 βδχα. ἱϊ. 17, 29, 111. 14, χχν!. 19, 

ΒΟΠΊΘΟΣΣΩΘΒ, ΘΒ ον ἰῃ ὑμ6 ον] οδ] ΤΠ, ννΒ, ΒΡΘο θο8}}ν οὗ 

1}ὴ9 πιραΐ- (οΥ 06Γ68}) οΥθείηρς (μον. 1ἱ., οἵο). 866 ἔυσί δος 

ἢ).8. 8.:ν. ΟΥΕΕΒ, ΟΕΥΕΈΞΒΙΝΟ, 8 4. 

1 γῊς ὉΝΣ οδπποῦ Β6 Ἰϑρίδἐπιαύοὶν τϑπάογϑὰ Ἅ ἐπὶ ὑΠ9 Ιδηά.᾽ 
ΧΥ. 4α σοπϑίογηαίίον. ἩΘΌ. ΠΡ}, 188. χχν!. 19, δηα ἴῃ 

ὉΠ Κ᾽ εἰ οἱ 7ὁΓ. χν. 4, χχὶν. 9, χχῖχ. 18, 2 ΟἾνσ. χχιχ. 8 ; 

{π᾿ ἔογτα ΠῚ 1Β ἐοαηά ἴῃ Ὠουῦ. ΧΧνῚ. 25, ΕΖ. χχῆ!. 46, ἀπὰ 

ἴῃ 9 Ογά οὗ 276. χν. 4, χχίν. 9, χχίῖίχ. 18, ῶ ΟἿσ. χχίχ. 8 

(9 ρῥγοπαποίθιίοη ἴῃ ὕμοθθ ρϑββᾶρθθ ᾿ϑίπρ δββίτηὶ]δύθα ὉΥ 

ὑῃ6 Μαββογούθβ ὑο Ὀϑαῦ. χχν. 26). ΑΒ δ τγοοὺ 158 93,7, 09 
ἴογτηῃ Π)} 15. Π6 οοστϑοῦ οὔθ. ΑΒ ἴο (ἢθ σωϑϑηϊῃρ οὗ {9 

νον, 9.} 15. ὑο δῆακε (ἘΠς6]. χὶϊ. 83), πιοῦο ἐπι ]οαΥ ΟΥ̓ ἐγετιδῖς 

(Εϑῦ. ν. 9); 1Ὁ ἰθ. λυ ἢ τΟσΘ Θοσήσλοῃ ἴῃ Αγϑ. ἤδη ἴῃ 

ΗΘΌ. ; 80 ἰῃ ὅυγ. δ ἱβ ἃ δδακίηρ, ἐγοηιδίνγισ, ἰοΥΎΟΥ, οίο. 

Τὴ 188. χχνἹ!δ. 10 7} ταϑϑῃβ νυν ἀν ἐευτοῦ, οἵ--ἰο 80 8 

νοτγαὰ ψ 0 σου] ἤδνθ ἢὴ9 δαναηύΐδρο οὗ Ὀϑίπρ σοσθ ἀϊ18- 

ὑϊποίϊνο---οοπϑίοττιαίζίζοι ; δηαὰ 06 βδσὼθ ΒθΏ86 Ὑ1 ϑυϊῦ 8}} 

0110 οΟὔΘΓΡ Ῥᾶβϑδροθ αυοὐθα---Ὠοαῦ. χχν. 26 δα {π0 οὐΠΘΣ 

ὕνγο ΟΘΟΌΓΓΘΙΟΘΒ 1ῃ 6. Ὀοὶηρ ἱῃ ὑῃ8 ΒΔ: ῬΏΓΘΒΘ 88 ἤΘΓΘ, 

δη ΕΖ. χχὶϊ. 40, 2 ΟἿν. χχίχ. 8 Ὀθίηρ βίσαῖδν (ϑχοορὺ ὑμδῦ 
“Ὅ0. 811 Ὁ8}9 ᾿κεἰηράοτηβ οὗ 0πμ6 ϑαγίῃ ᾿ ἱβ οχηϊ θα)-.--. οου- 

βύεγηϑύϊοη ᾿ Πανὶ ηρ πδύΌΓΑΙΥ ὑἢθ 5θῆβθ οὗ “ὑδμθ οδ]ϑθοῦ οὗ 

οοιχδύθγηδύϊοη,᾽, ΟΥ ὁ ψῃδῦ δγουβοβ οοηβίθσιηιδίζοη,᾽, ᾿υδὺ 88 

ΠΗΠΘ, ῬΓΟΡΟΥΙν αὐδηιαν, ταθϑὴΒ ον θην δὴ οδ)εοὶ οἱ ἀἷἶδ- 
γῆν ἰὰ 26γ. χῖν!. 390. 8ὅο Εδβῃὶ: “ὙὙΠΟΒΟΘνΟΣ ΠοδτΒ οὗ 

[9 ταϊβέογύιιμθ ὑπδῦὺ 88 οοηθ ὩΡρΟῺ ἔμϑηλ νν}}} ὑγϑηλ ]θ 
(0). ΒΥ. “ἴο Ρὸ ἐοβδβθᾶ ἰο δμά ἔσο διῃηοὴρ ᾿ 18 8 Ῥδγδ- 

Ῥἤγαδο οὗ (ἀϑβ. 8 αἱυοχαζίο (οὗ. Ἐν 81 Β " ὑ]αν-Ὀ8}} ᾽); Ῥυὺ 1ὖ 
156. ΟὨΪν ἐῃθ ἱπύθηβῖνθ, γοἀυρ!!οαὺθα ἔοστα οὗ ἐδ σγοοῦ (7171), 
νυ] οἢ τθϑὴβ ἰὼ δῥαζε ἰὸ απὰ [το (ΗδΌ. ἰἱ. 7 ΗδθΡ. [8600 
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ἘΡΝλ.]; δπᾶ ἴῃ ὅ'.τ., δ..ζ. ἴορ δίεσεισε χη ἤὍ6 ΗθχΧΘρΙΔΡ 

ϑυτῖθο οὗ 900 ἰν. 14, συνέσεισε Θχ. ῬΒ. ἰχ. 4, ἐσάλευσε Ἠοχ. 

4 Ῥϑῃ. χνὶϊ. 20, χχὶ. 8 [800 Ραυτθ δι, 00]. 1107; δηθὰ 

ποθ ὑπ6 ΕΣ ΏΡΘΙΡ. ἐδία.}); 8ὸ ὑμαὺ ΠΡ}, ἀοσγινοαᾶ ἴγοσαῃ ἢ 

94] οοπΐας., ταϑϑηῦ ΓΟΓΘ ὈΣΟΌΘΟΪΥ πούίηϊηρσ τοσϑ ἔμδη (89 

δ᾽ιακίηρ οἱ 76αν. 

δ Οοπερυδογαίΐίζον ἰα υβοά Ὁν ϑΚβ'ῃ οβρθασο; δῃηά οοῆν- 
τυΐδογαΐο ΒΌΡΘΘΥΒ 88 ΘΑΥΪΥ 88 1606 (Μυγγαυ) : 80 ὑῃθ ννογὰ [18 

ΠΟ τηοάογηϊβι. ΤΉΘΓΘ 18 ΠΟ ΓΘΘΒΟῺ ἴῸΓ ΒΌρΡροβίηρ ὑδμαῦ 1) 

ταϑϑηῦ βρϑοϊβοδ!ν ἴο “ Ῥογλοδη." 

1“ δὴη;,᾽ ψῇοῦμοΣ ΟΡ ΟΥ πουῃ, 18. ΠΟῪ ὈΥΘΟῦ ΘΙ] οὔβο- 
Ἰϑῦθ ἰῇ ὍὉΠ9 βθῆ8θ ἤθγθ ἰηὐθηαϑά ; ἱπ ὑπο Ν.Τ'. (ἑ σ]οθθ ἴδῃ 18 

1. 6. μδηά ᾽ [20 ταϑϑηΐηρ οδῃ ὈΘ6 οοπ͵θοςυξοα ἔγομπλ ὑῃθ 

νοσαὰβ τ Ὡ ]Οἢ ζορ]]ον. 

εὐἱπηοισίγρ- οὐ. ΗΘΌ. ηνυϊζτοΐ, (ἔροσὰ χἄγαΐ, ὕο δοαξίεν ΟΥ 

«σἱηποιῦ), Αἰβο 188. Χχχ. 24. ΤῊΘ οογγοθροπάϊηρ Αὐτὰρ. νογὰ 
φϊάπτᾶ (σι ἀδ “Δ, ἴοσ [0 ΗθΡ. ἢ ἰβ ἴῃ '86 ἰῃ στηοάογῃ 

ϑυτία, δηα ἀθηούθθ ἃ νσοοάθῃ ἔοσκκ δἰπηλοδὺ βὶχ θοῦ 1 Ἰϑηρσίῃ, 

πὶ ἤθνθ ΟΣ βίχ ργοῆρβ, Ῥουπᾶ ὑοροίμος ὉΥ ἔγοθῃ ἢἰά9, 
ψΏΊΟΝ, ΟἹ ΒΏΡΙΠΚΙηΡ, ΟΥΤΩΒ 8 ὑϊρῃῦ Ῥαπᾶ (πο. Βεδί., 1. 84, 

ἴγοση νυν οὐζβύϑθ η). ΤΉΏΡΘΥΘ ἰ8 8 1]]υδβίγϑίύίοη οὗ ἃ ηιἱαδγᾶ ἴῃ 

Ηδδύϊηρπ᾽ ἢ).8. ἃ. δ]. Τῇ ννοοάθῃ “ Βῃονοὶ ᾿ οὗ 188. χχχ. 24 

8 υδβοᾶ νἱΐῃ 1. ΤῊΘ τηϊχύυγο οὗ σογῃ, οΟἸΗ͂, ἀπ Ὀσοκϑθῃ 

βίσανν, ὑγτοάυορα ὃν ὑῃγοβῆϊησ, σγ88 βῆδκοη δρουῦ υἱῦ ἢ 

8686 ὕγγο ἱτα ]θυηθηὗθ, υ88}}} ἴῃ ΒΟΙηΘ Θχροβϑά βροῦ, ψῇϑῃ 

ὃ Πα νγ88 ὈΪονσιηρ (ὩΘΏΘΥΘΙΥ ἰῃ 09 αἰύθγμοοι ΟΣ ϑνυθηΐϊης, 
Βα ἢ 111. 2), δηα 6 μα οαγειθαὰ ἀσαν {Π6 ΟΠ ΘΗ ἀπ [}6 

. Βύγχανν (ΡΒ. 2. 4. 1 ἤονγονοῦ [ἢ υἱμπᾶ τγὰβ ὕοο νἹ]Ἱοϊοηῦ, [ᾧ 

σγοῦ α ΌΪονν αν ὑπ ΟΟΥΏ 88 Ὅ7601}}: πϑῆοθ ὑΠ6 ροϊηῦ οἵ 
76Ύ. ἰν. 1]. 

8 αραϊΐϊοη. ἨΘρΡ. Ὑ), ἃ τηοβῦ υποογίδὶη ψογὰ. ὉΤῪ ἴῃ 

ΗΘ. ἀθηούθα ὑπ ρϑίῃβ οὗ ομ]α γί, 1 ὅθι. ἱν. 19, 188. 

ΧΧΙ, 8, ἢρ. οὗ τηϑηΐδὶ αἀἰβύγοθθ ΟΣ ὕθγγου, [88. χἱΐἹ. 8, χχὶ. 3, 
δῃ. χ. 16: ἤθηοθ (]) Ὁ 88 Ὀθϑθῃ βυρροβοάᾶ ὑμδὺ Ὁ ἱβ8 
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Αγϑὰ. ἴορ Υ; δὴ Αὔβϑζὰ. "Ὁ όσον ΟΟΥΓΘΘΡΟΙαδ (0 8 

ΗΘΡ. δαὶ ΟἿἱν ψἤθῃ ὑπο οογῦγοβροπαϊηρ Αγαρὶς σψόοσὰ ἢδ8 

οὐὁὐ (αν Τοηδόθ, ἃ 1718), νῃ θὰ 098 ποῦ ὮθΘγΘ ΒΡΌθδῦ ὕο ὈΘ 

9 6886 ; τλογθονοΡ, Ὁ ΟΟΟΌΣΒ ΟΡ ἢ ὑῃ9 Ρ]ΌΓ., ΠΟΥΘΥ 

ἴῃ {9 βίηγ. ; δηῃηᾶὰ ὑπιγάϊν, στθγθ (6 γϑίθγύθῃοθ ἰβ ἴο ὃ 

σψοιάϑῃ, 9 ψογὰ τὶ ὈΘ 5ὺ Θδββϑιὶν σαϊβαηαογβίοοα ἰπ ἃ 

106 81 Βθῆβθ ὑμαῦὺ 1ὖ ἰ5 ασάϊν ΚΟΥ ὕο αν Ὀθθα υδοὰ ὈΥ 

ὑῃὴ6 Ρῥγορῃθῦ: δοοογαϊηρν {8 νίονν τηυδβὺ 6 το)ϑούθα. 

(2) ΤὯΘ νίονν ὑμαὺ ὋΝ 8 ἃ δογίδαϊ ΟΥΤΟΥ͂ ἴον ὙΥ [8118 ὑπτουρἢ 

ἴογ ὑῃθ ὕνο ]1δϑὺ-τηθηὶ οηθα γϑϑϑοὴβ. (8) αθβ. δα γϑοουγβθ 

ἴο {Π6 ΑΥΔΌ. ,ὦ 0 δὲ ὑετῷ δοί (6.5. οὗ Ὠοοῃ-ἀ8) ; ὑπιηκίηρ 

ὋΝ τηϊρῃῦ θ6 δρρ] θά, |κὸ ὑῃθ 1,αὖ. ἀεϑίνιϑ, ἴο {0 σίοισ ΟΥ 

αγάοι" οὗ δὴ οϑιλοίίοῃ, πα ἀθηοὺθ ἤθγθ ὑΐθ αὐοϑέμϑ ἀοίογίδ, 

88 ἱἰπ Ηοϑβ. χὶ. 9 (σἤθυθ αἷδο 7) οοουγθ, υὺ το γο ὑπὶ8 

ΤΑθϑηϊηρ 1Β υηδυΐῦ8 Ὁ]60) ὑῃθ ἀεϑέμϑ ἴγαθ. Βυῦ 1Ὁ τηυδὺ ὈΘ 

ονιἀϑηῦ ὑμαῦ ὑπο ταϑϑδηΐϊηρ ὕμυβ ορὐθ ποα γοϑίβ ὉΡοὴ 8. ΝΘΥΥ 

Ῥγθοδίουβ δηα υποοργίδίπ 6818. (4) ῃ ἀοξαυϊὺ οὗ δηγ- 

ὑπίηρ Ὀούογ, "7 λᾶν Ῥϑγῆδρβ Ὀ6 οοπηθοίθα υἱῦ ἭΝ), ἐὸ δὲ 

δίϊγγο ωΡ, ἀπά ἀθηοίθ (1εα. 358) ὑῃθ οαοίέογγιογε οΥ αρτίαξίοη, 

οὗ αδἱδύζω : ὑῃ]8β οχρδηδίϊοη, 11 ποὺ ροβί νον ὑσοῦ δ ]9, 

ΓΑΒ αὖ Ἰοαδὺ ὈῸ βαϊἃ ἴο ἸδθΟυ ἀπάθσ ἔθυον οὈ͵)θούϊοηβ ὑῆδη 
{ῃο86 τηϑηὐοηθαὰ ἄρον. ([π Ηὸοϑβ. χὶ. 9 2 ἰβ ὑγορδθὶν 

σοοστυρύ.) 

10 ἘῸΡ δ ΟΟΡῸ πῦ5, σὴ (9 »ιοπϑίγεγι ΡΟΡΌ, τοδὰ 

Ἔ5ΡΡ ὈΠῸ3 
11: ΠῚ9 Κι. 18 Ὀλλα, Ἂ . ἴτοση ν, 8. ΘΟΙΤΏΉΟῚ ΑΥΓϑηλ. γοοῦ 

Ταθϑηΐηρ ἴο δὲ δίγοΟΉς, ΟΥ, ἰῃ ὕθ σαυδβαύϊνο ΘΟ σαύϊο 8, ἕο 

δίγοησίμοη, οοπγην (6.5. 76 Γ. χ. 4 Ῥϑβϑῇ. ἔον Ὁ ΡΠ"); Ὀυΐὺ ἰπ 
ΗδΡ. ἴουπα οὐδοιννίβο ΟἿΪν πῃ ἀογίναύήνοβ. ΤῺΘ αὶ] ἱβ 

Ὠονονοῦ ἰηὐγδηδβιῦῖνο ἰῃ ΑΥ̓. ; 80 ἰὗ Βοϑῃχβ ὅἴἷ7ὸ τηυδβῦ, 8 

Ιϑαδὺ 18 ὑΠ|8 βθῆ89 18 ϑοοθρίθα, γϑδα οἱὕμον {1:6 ῬΙ9] ἢ ὙΒΥ, 

ΟΡ ἐπο ΗΙΡΗΙ ἼΠ Π. ὙΠῸ Ογό ἰθ Ἴ  , ἔτοτα αὶ τοοῦ 
ἔουμα οὐῃθσννδθ ΟὨΪΥ Οὔοθ ἰῃ Ηθρ., νίΖ. ΦοὉ χχχνὶϊ. 3 
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(ΕΥ̓͂. δεπαοεν, τὺ [ογί), Ὀὰὺ Θοτωσαοῃ ἰπ Ασϑπηι., δηα πλϑϑηΐϊησ 

ὉΠογΘ ἐοὸ ἰοοϑόῃ, τοίθαδο (6.5. ἴῃ “67. ΧΙ. 4 Τατρ. δπα Ῥοβῇ., 

86 Βθῖὴθ ζοσϊωῃ 88 ἤθῦθ, ἔος ἼΠΠΠΕΒ.; δηὰ ἴῃ 188. ἵν}. 6 
Ῥοβῆ. ἔορ Π 8). ὙΏΣοῆονοῦ γοϑαϊπρ, ὑμογϑίογο, 18 δαορύθα, 
{ῃ9 ψογὰ 18 δὴ Αγϑιμδίβτα. ΟἱὨ ὑπὸ ὕνο, ὑμ9 ἢγβὺ βθϑιβ ὕο. 

γιο] ἃ ὑὴ9 τῇοσθ δρργορυιδίθ ΒΘῃ89. 

19 ροῆμποθ. ΕΝ. (ἴτοσαηι ΑΥ.) υἱΐο, ἃ τηοβὺ σα ϑδαϊηνσ 

Γοηάογίηρ ἴο ἃ ζῃοάθγῃ τοϑαθθγ : ἴοσ τ ῇἢδῦ 18 ταϑϑηῦ 18 " ν}]θ " 

ἴῃ ὕΠ6 ο]ά Βθηβθ οὗ ὑδ6 νογὰ ( --δὐ. υὐδέθ), οοηνηιον, ἰοοκοά 

ἄουυπ «ρονν, ποῦ “ νῖ]9 ᾿᾽ 88 υδοᾶ ἴῃ χηοάθγῃ ΕἸ ρ]185ῃ. “16 
ἢδ88 009 Β8λθ 5686 ἱῃ 1,81}. ἱ. 11 (ΑΥ.., ΕΥ.), ἔογ 0ῃ9 βϑδσὴθ 

ἩΘΌΓΘΥ 88 ἤοῦθ, δηά ἱπ 900 χὶ. 4 ΑΥ̓͂. (αἸ]ὑθγοα τὴ ΗΥ͂. ὕο 

“81 οὗ Βλ8]}] δοοουαῃὺ᾽). Οἵ. ὑῃ9 υῃϊογίαμδαίθ υ86 οὗ [89 

ΒΒΙῺΘ ον τηϊδαηάογθίοοα τογά ᾿ῃ ὑῃ9 Αὐυὐμογὶζοά γογβίοῃ οὗ 

ὃ. ΤΏΟΓΟ ἱτπηρογίϑηῦ ρϑββαρθ, ῬῺὨ1]. 111. 2] (ἔοσ ταπείνωσι5). 
ΧΥῚ. ΤΎΠΟΥΘ 816 50 ΤΏΒῊΥ ἰηβύδησοθ ἴῃ ΗΘΡ. ἰῃ ψῃ θοῇ 

ὙΠΘΓΘ ἃ οἶα88 οὗ ὈΘΙΒΟΏΒ ἰΒ ΒΡΟΚθῃ οὗ, ὕμθγθ 18 ἃ ὑγϑῃβιύοῃ 
ἔτοσα ὑδθ ρ]υῦ. ὕο ὑῃ9 βίηρ.," δια (βοσαθύϊπιθθ) υἱοσς υογϑά, 

ὑμᾶῦὺ 1Ὁ χτηυβῦ ὈΘ6 Τϑοοχῃϊζθα 85 8 ρϑουϊαγιὺν οὐ ἩθΌγον 

ὑμπουσηῦ ὕο Ρ888 ἱῃ βοῇ οδ868 σλΟΘ ΓΟϑΑῖΣγ ὑμδη. γγὸ Ὧ0 ἔγοζω 

06 οἰδ8β ζθῆθγαν ἤο ὑπ :πάϊντάυδὶ τυθοῦ οὗ Σὺ (ΟΓ 

ΘΟΠΥΘΡΒΘΙν) ; δηά (ῃθγθ ἰ8Β 0 οοοδβίοῃ ὑο οοσχζεϑοῦ 86 ὑοχύ 

ϑχοθρῦ ἰῃ οχύσζθιωθ οαβϑβ."Ὁ ΤῊ ναγίδύϊοηβ οὗὐ πυσθοῦ ἴῃ 

0818 νΘΓΒΘ ΒΓΘ ὑῆυβ ἀθἔθηβι]9 ; 801}1} ἰὴ οἰδυβθ α ΠΡ ἸΟἼΒ" ΝΟ. 

δὴ ὃν (11 ποὺ αἀϊνίαθ δυοαα ἰο α πιΟΏΤΉΥ ̓) 186 8ἃ ΝΟΙῪ 

ῬΙδυβι 16 σογγϑούϊοη, Θϑρθοδν 885 Ὁ ἴῃ [Π6 Βθ:86 οὗ ἐπ | 

8 ΕΜ Ω. ἴον. χχὶ. 7, χχν. 31, θϑαυῦ. νὶϊ. 8, 186. χχχ. 22 ομᾶ, 

7ογ. 1χ. 7, χ. 4, χνὶ. 0, χχχὶ. 15 (οἕ. ΦοὉ χχῖν. 24), Ατὰ. νὶ. 9 ζ., 
Μιίο. 1. 9, Ζοοῆ. χῖν. 12, 59 χνἱ. δ, χχὶ. 10 (αὔοσ υν. 7--9), 19-2], 
30, χχῖν. δὺ, 16-24, Ῥβ. νἱϊ. 3, χνίϊ. 11 ἔ,, χχχν. 7 ἢ., Ἰχχχῖν. 8 ; 800 

8180 ΔΡΟνΘ, οῃ νιϊΣ. 1. Οοιωρ. α.-Κ. 14 πι; Κῦὐπὶρ, ὃὶ 848 ὠ,υ͵ 
"ΑΒ Δοβῇ. 11. 4, Ὀϑαῦ. νὶϊ. 10, Ηοβ. ἱν. 8 (τοδὰ 9529), χ. ὅ 

(22), Ζϑοῖ. χῖν. 10 ὁπά (1783), ῬΡβ. ν. 10 (12.832), ᾿χὶΐ. δ; οἵ, 
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ἐΐηιθ οἱ ἰβΒ ΝΟΥ͂ υπυβυδ] (96. νἱ}}. 18; 1 ϑαση. χχν. 8). 

ΧΥῚΙ. 15 απὰ ρσίυο. 8.60 τὴν Τ᾽ η868, ὃ 206; α.-Κ. καὶ 114. 

Νοῦ “ονϑθῃ.᾽ 8.0 χίχ. 12, χ]ῖν. 10. 

1: (Π(οοὐποίθ). Τὴ ψογὰ ἤθθὸ σοπάογοα σαΐῤξλογοξς, (2) 

ΟΟΟΌΓΒ Οὐ ΠΟΥ ΒΘ ἰῃ ὕδθ ΟἹ Τ. ΟἿΪΥ ἰῃ 188. χχχῖν. 1δα, ὮΘΓΘ, 

88 ὑῃθ ὑθχῦ Βύϑηασβ, ἰὑ ΟΙΘαγΙν γοῦθυβ ἴο ὕῃο ψομσ. Τὸ Ἰυάρο, 

Πονσονονῦ, ἔγοση 108 υ80 ᾿ῃ Μδηάδίῖο (Ῥαγὴθ ὅλῃ, ΤῪ:εδ. ϑ'νγ., 

00]. 823), δπᾶ ὑπο Τάγρ. οὗ 200 χχχίῖχ. 14 (οἵ θζϑβ), δπὰ 

ἔτουα ὑῃθ βυβῦ. δὲ 1} α δα» ἴῃ ὑπ0 Ταγζυμβ (6.5. Εχ. νιῖ!. 

10), 1Ὁ ψ1}} ᾶνϑ στηοϑδηῦ ἐο ἤδθα}Ὀ ἱοσεέδογ, δια ὈΘ τογΘ δρΡ 1ο- 

δ.0]9 ὕο {110 οσζβ ὕῆϑῃ ὕο ὑῃ9 γουηρ ; 8Βο ὑξμαῦ ὑῆογθ 'β λυ 

ἴο ὮὈΘ ββιἃ ἴογ {ῃ6 νον οὗ Οἤθυπο δῃθα Μαγϊ ὑπμδῦὺ 'π 188. 

χχχῖν. 1ὅ “ Βαίοῃ ᾿ δηα “ σαύῃου ᾽ ἢδνθ δοοϊἀϑη δ}ν οηδηρσοα 

ῬΙΘΟΘΒ. 

185 ((ούποῦθ). Τμθ οχριδηδύϊου οὗ ὑπο ὑθχὺ ἰβ ὑμαῦ οὗ 

Ῥαυηθ δι, ΡΙαταρύγο, δύγθδηθ, δηα ταοάθγῃ οοπιηχοιΐδ- 

ὉΟΓΒ ΖΘΏΘΓΑΙγ. ΤΠΘ οοΙηρδγίβοη οὗ [ζΚὸ χ. 290, οἰϊθα ἰῃ ὑΠ9 
ΕΨ. υἱῦ πδυρὶμδὶ τοἔθγθῃοθθ, γον ἢὸ ᾿ἰσῃηῦ ροὰ 089 

Ῥδββδαχθ : ἰῦ ᾿γρ] 168 δ δι 6818, οὗ ψὨΪΟἢ Φογθιλίθῃ ννουἹὰ 

Κηο πούῃϊηρ. 

ΧΧ. τη. ΕῸΡ Ὅῃηὴ9 σογγυρύίΐζοη οὗ 2 ἰηΐο Ὁ 860 ΟὮ 
1. 920; δπὰ οἵ. Εἰ. χΙ νηὶ. 29 (σῆθγο ορνίουβὶν ΠῸ ΓΙ) τυϑὺ ὈΘ 

τοδὰ ἔον ὑῃ6 ἱσωροββίθιο ΠΟ; οἵ, χῖνι. 22). 
ἐπα 80, οἷα. Τλὺ., οὗ οουγβο, απᾶ 8ὸ πὶ πιοίδεν δεοαῆιο, 

οΐο.; Ὀυῦ ἰπ ἘΠ Π Βῃ, ἰῃ βυο ἢ οα8608, γγ7ὸ 8.6 ΟὈ]σϑα ὕο 

σἤϑηρθ ὑῃ9 οσοπδίγαούίοη. ΤῊΘ 6886 ἰθ ὑῃ Βαᾶτλθ υγιύῃ ὝΣΙΝ 

ἷη υ. 8. Οἱ, θη. χχχί. 27, διὰ 8600 τὴν Τόη868, 8 74. 

ΧΧΙ. 11ὺ ἰβ βίγσγϑηργθ ὑμαῦ, ἰῃ βρὶζθ οὗ ὑμῃοὶν αἰ ογθηῦ 

Ραγοηΐαρο, ὑπ Βονίβοα ψογβίοι τυ πλαγρίη 8] ποῦθϑ βμου α 

ἰάϑηθ ἔν Π6 ὕνσο Ῥβῆμυχβ οἱ χχ. 1 δῃὰ χχίὶ. 1]. 

αἶδο ἰχὶϊϊ. 11, ἰχὶν. 9, 1868. ν. 23 (ϑορῦ. ΡΥἽΣ ; οἵ. Ε)οο]. χ. 1ὅ, ϑ'ϑρῦ. 

ἐξ Α 5") Ὁ27), ἵνὶὶ. 2, Νοἢ. εἱ. 172. 

"ἢ ὨΠῸ ἢ ἱεορῦ, ΓΟ τωυδὲ δ ὑπϑεγίθα αἵῦον ἴθ. 
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ΧΑΧΤΠΙ. 14 οἱοϊοα (ΑΥ., ἘΨ).). “[Οἰοϊοα ᾽ ἔογγωθῦῖν τηϑϑηῦ 

ραποϊεοα ; ἀπὰ ἰδ ἴο ὈΘ 8δο υῃπάογδίοοα νΏΘΓΟνΘΥ 1ὺ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ 

ΑΥ., ΕΥ͂., νὶΖ. ΕΖ. χ]!. 16, Ηρ. 1. 4, 2 ΟἼγοῃ. 11]. δ (Α1α 8 

Ὑνυερηῦ, Βιδίε Ῥογά-δοοῖ, 5.ν.)}. ἸΤὐηίογίυπδύθν, μόνσϑνογ, 

ὯῸ ΟἿΘ ΠΟΥ͂, Θχοορὺ 8 βρϑοίδν οἀδυοαῦθα τλϊπουὶῦν, 18 

ΔΌΤΕΓΘ οὗ 0Π18 τηϑϑηΐϊηρ : ΒῸὸ ὑμδῦ, 18 ὑῃ9 ογάϊπασυ ΒΙ0]19 

ΓΟΘάοΣ 18 ὅο υπαἀογβίθηα δὴν οὗ ὕπθ8θ ρϑββᾶρϑβ οοσγϑθοῦ, [86 

σοσγαὰ τηυδῦ θ6 δἀνοϊάοα, 
3. ΠΣ ΝΠ, ὀνθὰ ὑμπουρῇ δ Ώ6 019 ᾿π ὑπ δρδίγδος 

(θη. χἹἱ. 14, 2 Οἤσγοῃ. χχχιῖὶ. ὅ; θανιάδβοῃ, ὃ 82, ἤΘῃλ. 

2 (1), δηϊρ, "1. ὃ 3834 40), Οδῃμ ΒΟ ΘΪν Ὀθ τἱρηῦ ΠΟΙ: τγ9 

ταυβὺ γτοϑδα οἱύμορ ΠΤ ΚΝ (Θουῦ. χχῖχ. 27), ὑῃ6 ἀεύ. ανην 

᾿σΟΠΊΘ ἰῃ ὉΥ͂ ἃ ΒΟΣΙΌΔΙ ΘΥΓΟΥ ἔγοτῃ υ. 27 (αταῖ, 616. θ.), ΟΥ 

ΝΠ, “ὯΠ6 Ἰαπά,᾽ δ᾽ομο (βορύ. ΗἱϊύΖ. ; οὗ. ν. 28, χνὶ. 13). 

ΧΧΠΙ. δ ΠΟΥ οὐπηοῦ τθϑῃ ὑ ὈΥΘΠΟΝ ᾽δ: 88 18 οὐδ θ γ 

ΟΟΘΟΏΣΥΘΩΟΘΘΒ βῆθν,, 1ὖ 18. ἃ ζΖὥϑῆθγδὶ ὕθστη ἴοσ συ μβαὺ δργουιδ Υ 

δῆοοίϑ ἔτοτα ὑῆθ στουπά. ὅθ ὅϑῃ. χῖχ. 9δ' "06 στοιοέ, οὗ 

[Π6 στουπα ᾿ (ψῃθγο “ Ὀσϑηοῃ ᾿᾽ ψουἹᾶ οὈνϊουδὶν 6 υπϑυϊῦ- 

8.019) ; Ῥβ. ἰχν. 10 (ΗΘΡ. 11),  Τῇοιυ Ὀ]οββοδῦ ὑπ δργίπρίπσ 

(1.0. (ἢὴ8 νουῃρ στον) ὑμογσϑοῦ᾽ ; [β8. ἱν. 2 (γῇϑγθ ὑὴθ 

“στον ᾽ ΟΥ “ Βμιοούϊης ᾿ οὗ Ὑ δῆ Θη στθϑὴβ σΘΏΘΓΙΥ 06 

Ῥγοάυοθ οὗ [Π 801], αυϊοκοηοα δηα Ὀ]θββοά Ὁν Ὑδμνθῃ ἴῃ 

Ὅ89 Ὀ]βϑῖα] ἔαύυγο βοῇ ὑῃ6 Ῥγορῃϑὺ ἤθγθ ἰοοκβ ἔογσψαγά 

10) ; [χὶ. 11 (ΑΥν., ἘΝ., “υᾶα᾿ ; Οἤθγηο, ϑργοιίησ). ΤΠ 

ὕθσῃλ, νυ ]οἢ ἴῃ 188. ἱν. 2 18 ὥζὥΘΗΘΓΑΙ, 18, Πουσονοσ, ἤΘΓΘ ᾿ἰτϊ θα 

ΌΥ ὑῃθ οοηΐοχύ 80 88 ἴο ὈΘ 8 ἢμ. ἀοσδιρηδύίοι οὗ ὑπθ Μοββίϑδῃ, 

ΓΟΡΟΥθθθϑηΐθα 88 8 ϑργοιξ ΟΥἩ δδοοὶὲ ; δπα ἴῃ ΖΘοΏὨ. 1]. 8, ν!]. 12 

(βοΟΘ ΒΝ λ.) ἰὉ ἰΒ υδβοᾶὰ δούΐύυδ!]ν 88. ἃ {1010 οὗ ὑμ9 Μοββι δῇ. 

Οοτρ. ὑῃθ δ γ8}101 ραββαζϑο, χχχῆ!. 1δ, “Τὰ ὑποβο ἀδυβ ν1}} 

1 οδῦυβθ ὕο δῪλοοὲ [ογίν απο Τϑλαν!ὰ 8. δδοοὲ οὗ τἱρηὐ θουβηθ8θ, 

δηα ἢΘ5Π8]] ὀοχϑοαΐθ υἀρθοιηθαῦ δηα ᾿δύϊοθ (τἰρὐθουβηθ88) 

ὁ ΤῊΘ νοχσὰ ἴῃ ἴβ8. χὶ. 1 18 ἀἰδῆογσοηῦν (2), δῃὰ ἰβ σοσυθοῖν 
ΓΟπἀοσοα ὑ Ὀγϑηθῃ.᾽ 
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ἰπ ὑπο Ἰαπᾶά ᾽ ; δηά ὑπο εἢρ. υδβο0 οὗ Π6 βϑὴθ ν Ὁ ἱἰῃ ΕΟ. 

ΧΧΙΧ. 2] ; Ῥβ. οχχχὶϊ. 17. ὅδο δ]8ὸ ΚΠ ΠΟΥ 5 ἢοΐθ οἡ [88. 

ἷγ. 2 (ἱπ Π6 Οαπιδγίασο Βιδῖ6) ; διὰ πούϊοο ΒΩ. 

14 2} ΤΌΣΟ ἴα 886. πωροββίθθ ἐπ Ηθθγθυν 88. πὸ γράφων 
σσουϊὰ 6 ἱπ Γδὐίη. Βϑϑά οἰξμον 23} "92 ον (οἵ. Εχοά. 
χχ. 20, 2 ϑὅδπι. χὶν. 14) 3) τῦϑῦ, ὙΠΘτΘ ἰβ δῃ οχϑοὺν 

ΒΙΓΑΙ ΘΓ ΘΥΓΟΥ͂ ἰῃ ΧΧΥῚΪ. 18. 

141,0. πιαζὸ νοιι ναΐπι : Ὀὰυΐ ὨΘΙΠΟΣ {Π18 ποῦ ΑΥ,., ΕΥ͂., 

ἐεαοΐ, νοις υαπὶΐψ, Βυρροβὶβ 8 οοσγϑοῦ ἰἄθα οἵ νυῇῆδὺ 18 γϑδ ]ν 

τηϑϑηΐ. 

11 απὰ ὠνΐο, οἴο. ΟἵἱἨ οοῦγβο, ἐῃθ ρτδιησλδἭϊοαὶ οοῖ- 

βίγαούοῃ 18, απ οὐυογῳ οπ ἐμαὲ ιυαϊκοίδ, (Ξε ευὐλοδο τευαἰκείὮ), 

οἷο., ἐδεν δαν (86. ὕο Πίστη), οὗα. : 0ῆθ6 ρῥύορ. δβοϊυίο (α.-Κ. 

8116 οὐ. 

18 οομηοῖ. ΤὮθ 1ᾶθ8 οὗ {πΠ6 νογὰ 18 ὑπαὺ οὗ ἃ θοὰν οὗ 

τήθη ΠοΟΙαἱπρ ο61086 ΟΥ Θομῆαθηῦδὶ οοηνογβαίϊοη ὑορθίῃοῦ, 8 

ΡὈΥϊναῦθ δσοηοΐανο οὗ ἱπύϊπιδίθ ἔγϊθηαάβ. ὅοο ΓὯΥ ποῦθ ΟἹ 

ΑΥλΟΒ 11]. 8. 

4110. ἤου ἴοπο [8 ἐδετε ἐπ ἰδὲ πεατί οἱ ἐδ »γτορδείϑ 

...9 Ὀυῦ {Π0 ψνογὰ ᾿ἀἰΒ᾽ 18 τυιιπουῦ 8 Β )θοῦ ; ἔογ 096 

ἱπβογίύϊοη οἵ “ ὑπ|8᾽ ἰΒ χαϊΐθ απϑαῦμοσίσζθα. ΤῊΘ δροβίορϑβίβ 
δἴζοσ Ηοιυν ἴοπρ ἢ ἰἴβΒ Ῥοββί]9 (ΡΒ. νι. 4, χο. 13); Ὀαυῦὺ ἴῃ (ῃ96 

ζο] ον οἰαυβθ ὑῆοσθ στλυδὺ ὈΘ Βοηλθ ἔδι]ῦ ἱπ ὑπο ὑθχύ, 

Ὁποῦ ψγὸ οδϑηηοῦ Ὀ6 β079 ψῇηδὺ ἰῦ 18. ὝΟἷ΄6. πψουἹὰ γϑδᾶ 

30 2)υ Ν᾿ ΠῸ ἽΝ ἴος 203 ὉΠ ΠῸ ἼΨ. 
33 γροκίε88 δοαδίϊηρ (ΠῚ ΠΒ). 86 Μοογὸ οὐ δυάροβ ἰχ. 4 

(Ρ. 244). ΤΠΘ οογγοβροηάϊηρ Ῥδγύϊοὶρ]9 18 ΔΡ] θα αἷβο ἰο 

ῬΓΟΡΙἢΠοίβ ἰῃ ΖορΉῆ. [1]. 4 (ΑΥ., ἘΨΥ., “πἢὺ,᾿ 1.6. ον, 1416, 

τνογ ΠΏ] 688, ζο] ον ΓΚἸγ ἢ]). 

49 ΕῸΡ {6 οοῃβίγυοιοη δὖὺ ὑπο Ῥοχίπηϊης οὗ {6 ν ῦ86, 

866 ΤῺ Τἐη8ε8, ἃ 188. 1, ον α.-ὶ. δὲ 127}, 1314. 

ΧΧΥ. "8 (οὐ) ἐδὲθ Μεγ. ἘῸΥ {9 σοπίγιιοίζίζΖοη (δρροβὶ- 

0101), 860 α.-Κ΄. 8 13] ςο, Κι; δπὰ οὗ. ῬΒ, Ιχ. ὅ, 1 ΙΚίηρβ χχὶϊ. 27. 
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ΧΧΥΙΠ. τη ἐπ Κυ. ΓΞ (Βο χχχίὶ. 1 Κύ.; χὶνὶ. 2, 
11. 569), 800 α.-Κ. ξ 134 1. 

16. Π)ε[ϑοἰΐοτ 18 ΛΟ τ οαθγηΐβσγω : 1ὖ 15 δγοδαν υδοα, οἵ Γ6]1- 

αἰουϑ ἀἸβ ογαὶῦν, Ὀγ σι οσα οὗ ὑΠ6 160 οϑηΐ. 

ΧΧΧ. 1᾽ Πδ ροθβ τ ἰδ, δα 1 ποῦ βοουβ. ἴο δ᾽ ΥἹ (ΕΥ̓): 
ὍΠ0 οΥάοσ δβ υ. 13δ, χ!χκ. 1, οἵ, 1.6. Ῥ. δ19α. 

ΧΧΧΙ. 7] υἱὲ σο, οἴα. 860 6.-Κ. 8ξ 11344, 13]. 

ὝΠΘη 1 νυοηῦ 1Β ποῦ 8 Ἰοριἱπλαύθ γοηδογίηρ οὗ ὑπμ6 ΗΘΌ. 

18 Τῃ {6 γϑηά. οὗ ΑΥ͂., ΗΕΥ. “ἴσῃ ὑποὺ πιο, δηά 1 5}4]] 

δὲ ἐωγγιοᾶ ᾽ (οἷ. Τι8ηι. ν. 21), " 6 ἑυγηθά ᾿'Β ο Ὀ6 απἀογβιοοά, 

ποῦ 88 ἃ Ῥαβϑίνο, Ὀυΐὺ ἴῃ 0Π6 πεζοῦ ΒΘΏΒ6, ψ Ὠ]Οἢ ἰὑ οἔΐθη δα 

'ἴη ΟΙὰ Ἐρ] Βη, δπαὰ ψἘΟἢ 18 υπαυσδϑύϊοδοὶν ἔουπα ἱπ 

ΑΥ. : 8606 ΘΒΡΘΟΙΘΙν Φ26Γ. χχχῖν. 1δὅ, σἤογθ ΑΥ. 85 “ ὑγοΥΘ 

ὈυΓη6α ᾿ ἴογ ΘΧΘΟΟΪ ὉΠ βαᾶῖὴθ Ηθϑρ. (13} 1} σῇ] οἢ ἰπ νυ. 16 

15 γϑηαἀθγοα ὑ“ ὑυγχηθαᾶ ᾽; δηά ον. 1. 12, Πογο ἐπέστρεψα ἱΒ8 
Ττομάογοα “1 ὑυγηοά,᾽ δηὰ ἐπιστρέψας, Ἰυβὺ αἰύογνναγαβ, ἱῃ Ὁη6 

ΒΒΙῺΘ ΨΘΓΒΘ, ᾿ Ὀοὶηρ ὑυγηθα ᾿ (οοτὴρ. Δοῖβ χν. 109, ΌΥῪ 09 

Β149 οὗ χὶ. 21, ὑη9 ατγϑοῖὶς ἴῃ θούῃ ρϑββδροβ Ὀϑίηρ [ἢ Β8Π16) 
Οἵ. τὴν αταϊεῖ Ῥδαϊέον, ἡ. 483. 

32 Ἐν] ἃ ἴον 3210) τϑαὰβ 3} Ὁ ; Ὁυθτη δηα ΟὐτΏ1] ἴον 
"δὲ ΔΔΊΌΠΙ γοδα Ἴ3}3 ΔΙΌ, οοσωρδγίηρ ἴοσ ὑμ6 οοηβίγαούίοῃ 
Ζθοοῆ. χῖν. 10. Τὴ τψογὰ γϑῃαθγθα ὁ ΘΟΙΏΡΒ8Β ᾽ ΤΑΥ͂ ΤΘΘἢ 

ΘΙΌΠΘΡ ἴο σογια αδοιΐ οὐ δεγγτοιηα (Ὠουῦ. χχχΙὶ. 10, Ῥβ. νἹἱ[. 7. 

χχχὶϊ. 10), οὐ ἴο ᾳσο γτομπα αδοιΐ (ΙΒ. χχνὶ. 6, ἵν. 10, 1|ἴχ. 6,14, 

Οδηΐ. 1]. 2). Βδϑηὶ δηᾷ Εἰ οἢὶ Θχρ δίῃ σὸ αδοιὲ ἴθ 0ἢ9 

ΒΘΏΒΘ οὗ σο αδομξ αἰίεν, 1.6. 566}. 'ἱπ τηϑυτῖαρο--- Κα τ ῆὶ, ἴῸΓ 

ἰηβύϑηοο, βαυίηρ, ἡ [ὑ 15 19 γγᾶῶν οὗ πλδηκὶ πα ον 06 τχδῃ ὕο 

ῦο δρουῦ εαἴνονῦ ὑπ σψοσηδῃ ; θαῦ ὑῃθη ὑπο τψοσηϑη ψ1}} ρὸ 
δρουῦ αἶνον οσ μυβρδηά, 85 ὑπουρῃ ἴο βὰν ὑῃδύ ὑπ 6} τθη 

οὗ [Βγ86] νν}}} γούιασῃ ὕο ὑποὶνρ αοα δὰ Ἠθ νὙὑ1}} γϑάϑϑοιι ὑῃθπὶ : 

οἵ. Ἠοϑ. 111. δ.᾽ Τοδη ΡΒ] στρ ύγθ ΘΧ] δ᾽ 8 βέτησ] υῖν, “ [ἢ ὉΠ. 6 

ΠΟΥΙΤΩΔΙ ΟΓΘΡ οὗ ᾿γ8 8 11ἴ6, ὑπῃ6 Ὀγίἀθρτόοσ σοοβ ὑῃθ Ὀγίάθ ; 

ἴπ ὑπ βρὶγιῦαδ] γϑ] δυο Β 0 τ ΠΊοἢ [ῃ9 ῬΓοΟΡ δῦ μ88 ἱπ νον, 

ὑ}18 888}} Ὀ6 ἱηνογίϑα, δηα 1β8γ89], ὑῃθ ϑγγίηρ Ὀυῦ τορϑηϊδηῦ 
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ννθ, 5141} σγοὸ ὯΘΓ αἰν!ηθ Ὠυβραηα.᾽ ΤῊΙΒ γ᾽6 148 δὴ ΘΧοϑ]- 

Ἰθηὗ ΒΘΏ86 ; Ὀπὺ 1ὖ ἰ8 ποῦ ΟΙΘΕΡ ὑπαῦ ὁ ἴο ρὸ δρουΐ ᾿ (ποῦ " ἴο 

ῶο δρουΐ αὐέεν ᾽) ψου]ὰ ὉΥν 1{8617 ταϑδῃ ἀϑβηϊοὶν “ὑο νψοο.᾿ 

Τὴ οχριδηδύϊοῃ ρσίνϑῃ ἰπ ὑΠ9 ούθ οὐ ὑπ ρϑββαρθ, 18 ποῦ, 

Βονγονοῦ, Βυρβύδη }]ν αἰἰοσθηῦ. Το Ηρ. νοσζὰ ἴοὸγ 

“νοσηδη᾽ 15 ὕἢ6 ΟἿΘ ΘΟΙΏΓΔΟΙΪΥ γοπάογϑα ὑ ἔϑηλϑ]ϑ. 

34 ἘῸΓΡ ᾿ αϑ ὨυΒΌΒΠατηθῃ ᾽ οὗ. 500 χχὶν. ὅ (6α.-Κ΄. 8 118ν) : 

ἴον ᾿ δηα πον ὑπμαί,᾽ οἵο., οὗ. ΡΒ. χχὶὶ. 29 [Ηϑ0. 30] (88 ἴῃ 

ΒΥ.., Ὀαΐύ τ] “ δηα ᾿ ἔογ ᾿ ϑνϑῃ ᾽), Μα]. 1. 16 (α.-Κ΄. ὃ 1δδη): 

[18 σοηδίσγυοιοη 18, πονσονου, βοσλουν δῦ ζογοθα ἤογο, δηά 1τὖ 

ἷβ ΒΡΙΘΓ ὅο γϑϑὰ ὑμθ ραγύίοιρ!ϑ ᾽ν) 89) ἔον ἸΡΌ)) (α.-Κ. 

8 180α), ὑῃ9 ΒΘΏΒΘ Γι δι ηϊηρ ὑἢ 9 Β811Θ. 
ΧΧΧΙ͂Ι. 5 ΕΥ͂. ἐδ οουγί οὐ ἐδ σιατάὰ παρροδῖβ ἃ οουτὺ ἰη 

ΠΟ ἃ ῬΟΩΥῪ οὗ ἴηθῃ, οα]]οα {Πθ “ συδγά,᾽ γοῦο βίδύυϊομηθα. 

Το ΗθΡ., μονγονοῦ, τΘΘΒ οἰῦποῦ ἐΐδ οοιγέ οὐ Κεορίηρ ΟΥ 

σιιαγαάΐηρ (5660 ὑπ οορῃαύθ νοῦ 'π Οδηΐ. ἱ. 6), οΥ ἐδ οοιγὲ οὗ 

ἐδ6 σιιαγά-»ίασο (06 οουγὺ ἱπ ψ ο ἢ ὑῃο Ρ]866 οὗ συδγαϊηρσ 

ν88)ὲ. ΠΟΘ, ἴῃ ὑΠ]18 βθῆ8θ, ὍθοῦγΒ ΟὨΪΥ ἱπ (8 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟᾺ 

(Ν ἢ. 11. 28, 88 γγ6}} 88 ἰῃ “767.), δῃηὰ ἱπ [Π6 Πδηη)6, ᾿ συδγά- 

ραῖο,᾽ ΝΘΟἢ. χὶϊ. 39. Τῦ 18 χυϊΐνθ αἰογθηῦ ἴγοσα ὑῃθ τνοσὰ 

Ροηαἀογθα ᾿ συδγα ᾿᾽ (οὗ ἃ ὈΟαγ οὗ Τγ6}) Οὐ πῃ 9060Γ. ΧΧΧΙΧ. 

9, 10, οἴο., ΟΥ 1ῃ 2 ΚΙηρΒ χ. 28, χὶ. 4, οἴο. 

ΧΧΧΥΤΠ. 5 ἄοπε ουἱϊΐ ἴπ, οἴα. Οὗ οουγβθ, ἃ ῬΑΓΔΡὮΓΔΒΘ, 

{η9 Ηδθ. Ὀοίης λαῦς ηιαᾶς ευἱϊΐ αἷ ἐμαὶ ἰμὲν βαυε ἄοπε: 

ΘοΙΏΡ. θη. χΙῖν. ὅ, ἀηὰ 3.2.7, Ὁουΐ. ν. 2ὅ, χνὶ!. 17. 

ΧΧΧΙΧ. 4 ποίθδ. ἣθο ἴ,. Β. Ραΐοῃ, ὕομγηαὶ οὐ Βιδὶ. 1,11. 

(Νονν ὙοΥΚ), χχν. (1006), Ρ. 1 

ΧΙΙΝ. 15 μηδ ΟΥ ἰδοῖγϑβι Α Ῥδύδρῆγαθθ: [9 Ηρ. ἰβ 
110. “ 17ὉΆπὩ6 τνογὰ οὗὨ ευλίον οὐ πιε απα οἱ ἐδοηι. ΤῊθ ἰάϊοτα ἢ88 

ΡὈΒΓ811618 'π Αταῖο (ες. Ὁ. ὅ8]α) ; 8ο ὑπδῦ ὑπο ΒΘΘσῺΒ ὯΟ 

οσσδϑίοῃ ἴο αυρβίϊοῃ 1ὕ, 88 185 ἀοῃπθ ἴῃ αἸ061᾽8 Βίδίτα οὖν. 

ΧΙΥ͂Ι. 8 ϑεί ἐπ πε. ΤΉΪΒ5, οὗ σοΌΥΒΘ, ἱθ ὑΠ6 τηϑϑηῃΐηρ οὗ 

ΑΥ̓͂., ΕΥ͂., “ ογάον,᾽ ὙὨοἢ ἰπ ΟἹὰ ἘΠΡ] 5. ΤΏΘΘῺΒ ὕο “ θοῦ ἰῇ 

ογάογ,᾽ “ διτϑηρθ᾽ (οὗ. ἰῃ δ9 Οοσωσηυπίου ϑογνίοθ, “ ἤθη 
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{πὸ ῥγίοδί παίῃ βο ογάεγεῦ πὸ Ὀγοδαᾶ δηά νἱπο,᾽ οἵο.). Βυΐ 

[15 86η86 οὗ [Π6 ν ΓΌ 18 ποῦν οΟὈδο]ϑίθ ; δηὰ ἰΐ ἰβ ὕο Ὀθ ϑαγοὰ 

{πδ΄ {Π6 τηδ]ογὶν οὗ ΕἸΠρΡ] Ἰβῆτγηθη, ἤθη ὑπο Ὺ Γοδαᾶ (ΟΡ ἢ 687) 

“ἮὮΘ 8}48}} ογάξν 1ἴΠ9 Ἰατρ6 ὉΡοπ [09 ρῦγο οδηα]θϑίῖοῖ (ἴον. 

χχὶν. 4), “ Ὀυϊὰ δη δἰΐδρ 'π {Π0 ογαεγοα οΪ8οο᾿ (ὐυά. νἱ. 26 

ΑΨ.), “ 7Ὑῶο 8}8}} ογάερ ὑη9 Ῥαὺ]ο 1᾽ (1 Κίηρβ χχ. 14 ΑΥ.), 

“ΟΥ̓ΩΕΥ͂ ΤΩΥ Βίορβ ἱπ (ἣν πογὰ ᾽ (ΡΒ. οχὶχ. 133), ΟΓΥὁ Ποσθ 

“ Ογάδν γ9 ἴῃ ὈΠΟΚΙΟΓ δηα Β}16]4,᾽ ΒΌΡΡοΒΟ ὑπαῦ {Πθ ϑϑηΐϊην 

1 ΘΘΟΪ 6886 18 “ ΘΟΙΩΤΩΒΘΗΩ,᾽ ὁ σὶνο αἰ ΓΘΟΙΟΙΒ ἴοΥ,᾽ ΠΟ ΓΘ88 1ῦ 

8, ἴηι ἐδοῦ, “ δού ἴῃ ογᾶδογ,᾽ “δύσϑηρο,᾽ οΥ (ΡΒ. οχὶχ.) " ἃ 18ΒΡροβϑ. 
ΤῊΘ Ββ8πὴ0 θΘΏ56 8180 ΟΟΟΌΓΒ οὐΐθη ἴῃ 0ῃ9 ΓΟ ΒΟΟΚ. 

Οἵ. ΗἨδδίϊηρσβ, ἢ.., βιν. ΟΕΡΕΒ. 

15 Ῥαδιεά ἀοιυπ. ΤῊΘ βϑῆβο οὗ ἢΠΌ 18. οἶϑὰγ ἔγοτῃ Ξ'υτίῖδο, 

πῃ ΠΟ 0ῃ9 βϑῖὴθ τνογὰ 18 υδϑᾶ, ἔοῦ ἱπδύϑῃοθ, ὕο Ὄχρύθϑδ 

ὉΠ (9 υά. νἱ. 26), οΥ ἐδαφίζω (1 ΕΚ6 χὶχ. 42). Ῥτγον. χχν!. 

3. 'Β 8 ΡΓΟΡΘΥΙ͂Υ “ ἃ ρ»γοδίγαξίηρ ταῖῃ.᾽ 

16 ΤῊ οιηθηδδίϊζοῃ 8 ΟἿ θδδοργθοηδ δ, δηὰ 1 ἢδ8 Ὀδϑῃ 

δοοορύθα ὃν Ὠυθτη. ΤΠ τϑηαογίηρ οὗ ϑορῦ. ΡΓΘΒΌΆΡΡΟΒΘΟΒ 

ἢ ῬΑΓΌΝ (καὶ τὸ πλῆθός σον -- 3). 

30 αγασείμεῖ. ΗδρΌ. ΠΕ ΠΒ᾽, αἰνίἀοα ἱποογγϑοῦν ἰπίο ὕνγο 
τνογαβ (οὗ. 188. 1]. 20, Ιχὶ. 1): τοδα 95"Ἐ"---ο ὀουγβο, ὕὈβοὴ 

ὑῃ9 δβϑυσηρύΐοι ὑμδὺ ὑΏ 676 18 0 ἀθϑροσ οοσσυρ(ίου (ΡΟΒΒΙΌΙν 

τ Βῃου]ά τοδὰ 8) " ζαὶγ,᾽ δΪουϑ). Τὴθ Ῥγϑοίβθ ἔογοθ οἵ ὑΠ6 

τοαυρ]οοίίοη (1 οογτϑοῦ) 18 πποογίδίη (800 Εὐννα]α, ὃ 1δ7ς ; 

ϑιίδάο, Ρ. 169; α-.-Κ. ὃ 84 (δ) π, οἵ. δδε) ; Ὀυὺ 1 Βθοιβ, ΟἹ 

{Π9 ΟΪΘ, τοσΘ ργορ δ ]9 ὑμαὺ ἰὉ 88 ἃ ἀϊτηϊηυύϊνο, οαγιύβοϊνθ 

ἴοτοο (" ὑγούυν,᾽ “ στδοοῖαὶ ᾽) ὑΠ8η ὑπαὺ ἰὖ 18. ἃ πιογο ἰηύϑηβῖνθ 

(Ἢ νοῦν ἔαὶγ ᾽). 

3: (Ἰαΐδογογα. Νοῦ “ ΘΎΨΟΙΗ,, ψὨΪΟἢ σψουἹὰ 6 2 ΥΠ: βθὸ 

κα“. 8ι.υ. ΔΏΠ. 

ΧΙΨΊΙΠΙΙ. 5 ΕῸΓ ἃ ἔϑῃι. ρ]. (727, γοξοστι πρὶ ἴο ἃ Β ραν 

Ὡοὰῃ, ἴο Ὀ6 υπᾶογθίοοα οοἸἸ]θούίνοϊν (3735), οὗ. 188. χχν!ὶ!. 

11, δπα τ] ἢ Ργοηοῦῃβ θη. χχχ. 37 (13 σοίοστίης ἴο ὉΡΌ), 

Ζυά. χῖχ. 12, ογ. ἱν. 290, δηὰ υΐ ἸδΣ τορυ αν (6.5. θα. 

ΧχΧχ. 38): οἵ. α.-Κ. καὶ 14. 2. 
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9 εὐἱηρδ . .. ἣν αὐὐαν. ΤὮΘ ταϑδηΐηρ οἱ Ὀοΐῃ ψοσὰβ οϑῃ 

Παγαϊν Ὀθ βαϊὰ ἴο Ὀ6 οογίδίῃ : ΤΥ 18 ποῦ ἔουπμαᾶ οἰβουῃθγθ 

υ ἢ (6 ταϑϑηϊηρ “ ἱησδ,᾽ δηα δὲν) ΟΟΟΌΓΕ ΟἿΪν (ἴπ 9 

ἔοστη ΠΥ 2) ἱπ ἃ Ῥαϑϑθρθ ψἤογο [ῃ9 τοϑαϊηρ 18 ρθη ὕο αυθ8- 

ζοῃ (1. ἰν. 1δὅ) : Ὀαὺ Π9 Β60Ώ860 18 μοοά, δηᾶὰ ποίησ 

Ὀούξοσ μδϑ ἰμοσίο Ῥθθὰ ρῥγοροβθά. ὙΤῃθ οοχσηθίηδύϊοῃ 

δ Ὁ ΒΥ), “σο  ογέ πὶθῃ ἃ γίηρ,᾽ ἴδ, μονσονοσ, 8οὸ δοπίσαευ 

ἴο ΗδθΡ. υβᾶρθ (οὗ. α.-Κ. ξ 118, ποίο)ὴ ὑμαὺ ὑποῦθ οδ ὈΘ 

619 μοϑιἑαύζομ ἰῃ ροϊπυΐπρ δὲ δέν),  ΗΥ ὅνσαν." 
1 αηὰ εν ἐδαὲ εδοαροίδ, (ροτίϑοῦ ἴῃ ραῦθθ). Οἱ 0:9 ὁ08- 

βύσιιούΐοα (6 ἰΒ ἀ6116806), 800 ν 1Τεη868, ὃ 117 Οδδ., 

α.-Κ. 5112 5» (σῆθγθ, πονγονοῦ, 8 ρδβϑαρο 18 ποῦ οἱ θα). 

ἘῸΓ ὑῃ6 ναγίδίϊοῃ ἰπ [ἢ ρϑπμαᾶογ, οἵ. 188. χὶ. 12 (Η960.). 

"1: Δ. Ἠοδὰ τὶ ΟἹοβοργθοιῦ 731; οἵ. χχχί. 20, 

1 ὅση. ἱ. 7, ϑίο. 

80 ἘῸΓ 19 ὟΣ “ηοῦ τἱρῃῦ,᾽ οἵ. χχί!!. 10, 2 Κίηρβ νἱϊ. 9, 

Ῥχον. χν. 7 ; δηᾶ οὗ ψοσὰβ οσ βρϑακίηρ, 88 ἤθγο, 96}. νυ]. θ, 

2 Κίηρβ χυὶ!. 9. 

38 ὀυογψ Ο6. ΟΥ̓, ΤΩΟσῸ ΘΧΘΟΙΪΥ, ἐδ ἦοῖε οὐ τέ, {π0 Βυῆχ 

Ὀοίης Ὠθυΐοῦ : 8660 {ῃθ βδιλθ ἰάϊοτῃη ἴῃ [88. ἱ. 23, χν. 3, 

Ῥβ. χχίχ. 9, οἵο. ([1εα. Ὁ. 481] ἃ δ). “γα ηρ 18 (π 0ῃ9 
ΗΘ.) 8 βυϊβύ. : 8500 α.-Κ΄. καὶ 146 ς, ἀ ; ἀῃὰ οἵ. ῬΒ. οἶχ. 4, 

ΟΧ. 3. 

ΧΙΙΧ. 4 Εὸν ἼΡΌΡ 21 ατᾶϊζ οου]θοίυγοά οἰονονῖν ἩΡῸΣ 3; 
Ραῦ Ὑ“Ὁ06 τηυ]!υϊυἀθ οὗ ἢν ναῖοθβθ,᾿ ὑπουσῇ οϑχοθθηῦ 
ἴῃ 1{8617, 15 βογαθυσῃδὺ ὑδυύοϊορουβ δέον “ 1η6 νϑ]ϑβ.᾽ 1ὺ 18 

αυϊῦθ ῬΟΒΘῚ 010, ἤοννθνοσ, ὑμαὺ {πῃ οχιθύϊην Ηθργονν ὑθχῦ 

ἽΡΟΣ 31 ὈΡΌΣΣ 16 0ῃ9 οογτυρ θα τοϑυϊύ οὗ ἃ αἰ ορτΡ ἢν 

(0}9 ϑϑορῦ. Θσργοβϑβϑβ ον ὉΡΙΘ.3 “ ἴῃ ὑμθ ν8]68᾽) ; δῃᾷ ὑπαῦ νγϑ 
Βῃου]α τϑϑδα βίγαυρ!ν οἱΐμον ἐπ ἐδα πιδίδιε οὐ ἐν υαἴοδ, ΟΥ 

ἡηὶ ἐν υαἷρ. 

ἴ (ἐοοϊπούθ). 890 Νό]ἀοϊκο, ωροδίίον, Μααν, 1897, ὑ. 362. 

δῦ ΤῈ ὑθχύ, 88 ἰὗ βίϑῃηαβ, οδηηοῦ 6 οογγϑοῦ ; Ὀαΐύ ὑπ 

οἤϑηρθ δαορύθα ἀῆονθ βϑϑίὴβ ὑῃθ ἰϑοαδὺ {ἐμαὺ ν}} γἱοὶὰ ἃ 

24 
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Βε ϊβέϑούογυν βϑῆβθ (ΠΝ ἽΘ ὯΛ5 ἴον ΠΣ Ἵ 3, οὗ. βντωσω. ὑπὸ 

μερίμνης, Ἅαϊρ. γ»γαθ ϑδοϊιἽεοϊμαΐηδ; δα 105.» ἴογ 05}, οἵ. 

009 ΡΪυγαὶ δύνωνται ἴῃ 6 ϑορῦ.). Τὴ ϑδορὺ. ἄοθβ ποῦ 

ΘΧΡΥΘΒΒ “ἾἰΚο {ῃὴ6 8ο8,᾽ Ὀυῦ ᾶβ ΒΙΤΏΡΙΥ ὕνψο νϑυῦβ, ῥγθ- 

ΒΌΡΡοβίηρ δρρδγϑηΐ, ἐμον ατὸ {2 οὐ οατὸ (Ἰ)ν Ἵ ἴον [2 } 8), 
ἐῆδεν οαπηοί τοδί. 

3. ΤῸ γϑηᾶοσ ὑῃθ οχίβύϊησ Ηρ. ἐοχύ ἐγοριδίϊηρ δαϊῆ, 8εϊζοα 

ον ἦον, οὴχὰ ὑΠ6 βύγϑησίη οὗ ὑπ Μδββογοῦϊο ρϑου δεῖν πουοθα 

πῃ α.- Κ΄. ξ 916, 18. ἀγυϊΠοἷα] δα ῬΥΘΟΔΓΙΟῦΒ. 
Ι,. 11. Ἐπ γθὺ ᾿᾽ δηᾶὰ “οὖ {Π0 Ἰαβδῦ᾿ δ΄θ ἴγθο γϑηουΠρΒ. 

ϑιγηΐδουϊ αν, οἱὔμον ΠΣ ΠΣ δηθὰ ΟΥ̓ΤΙΝΠ 11 6 δοουδβδᾶ- 

ἶνοθ, “αϑ 8. ἢγϑὺ οὔθ, ὑπ Κίηρ οὗ Α. ἀονουγοα Πϊτη,᾽ οἷο. 

(οὗ. Φοῦ χιῖχ. 2ὅ.; δηᾶ βοὸο α.-Κὶ. 8 118π; δηᾶ ἄορ ΠῚ’ οἵ. 

1χ(. 4 ') ; ΟΥ Ψ͵}ὸ τιἱρῦ οοηϑίσγυαο, ὁ ΤῊΘ βγθὺ ομθ (γῇ) 

αἀονουγοα ἢϊτη τγὰ8 ὑῃ6 Κὶπηρ οὗ Α. ; δῃά ῃϊβ, ὑῃ6 Ἰαβϑὺ ο᾽θ 

(0) σηδνγοα ἢ ὈΟΏΘΒ, τγ88,᾿᾽ οἵα. 

31.“ Μόγάϊξιαϊηι,, ὑπμουρῇ 1ὖ τᾶν δωμρσεδὲ [Π6 Ιᾶἅ68. οὗ Οὐ Π ΘΓ 
“ουθ]Θ ΒΙ ΘΓΘ55 ᾽ ΟΣ “ Πουθ]ο Ὠοῆδησθ,᾽ οδηηοῦ φπθανι 

οἰὐμον οὗ 686 ὑπίπρβ: {6 ἔογσσμορς σψουἹὰ Ρὸ ΜἬ.όγαϊβμαϊηι, 

ὉΠ Ἰαὐῦοῦ (ΘΒ ρροβίῃηρ ἃ ἔθη. οὗ "3 σγοῦθ ἢ 086) Μεγυαϊπαῖνηι. 

11. τ ΟΥ, δὲ οἱ αγηιοῦ. ὅθο ὟὟ. ἘΣ. ΒαγθΒ, Κἴ 2Ροϑ. 

Τίηιε8, χ. (1898--θ), 458-45 ; δπάᾶ.οὗ. ἐδία. Ὁ. 188. 

11. 19 ΤῊΘ 110. τοηά., ὑπᾶῦ ψὩΣΟἢ τγὰβ μοϊά, (45) ρο]ά, 

δηα ἰῃηϑὺ ψΠΙΟῊ τνδΒ δι νου, (48) βνον,᾽ ἄοθβ ποῦ ἐπ ΠΟΙ Εν 

ΘΧΡΡΘΒΒ ὑΠ 6 πιϑϑηΐηρ. ΤΠ ΤΟΥ ΓΘ Π8Β ἴο βᾶν, συ πουῦ 

Ῥδυυϊου δ ΙΖίηρ ἀθύδ1]5, ὑπ τ πδύονοσ δπιοηρ ὑὴ6 δύ 6168 

τηαθηὐ θα τῦ88 οὗ ρο]ὰ δηα βέῖνογ, τοβρϑούϊννοὶν, νγδβ [δ κϑῃ 

δον ὈὉν Νορυζαγϑάβῃ. 

ΥΙ. 18 (Ποοϊμοίθ). ΠΩ 1.) ((16.), 110. ἔποιυ εὐὐδἕἔ, Κηοιυϊδᾶσα 
(ον ευἱ ξηοισΐηρ); οἷ. ἴογΣ ὑπ οοπβίγυοιύίζοη 1 ὅδζω. ἱ. 6, 188. 
ΧΧΙ. 7, ΧΧΙ!. 17, 18, χχὶν. 16. 
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ΡΕΝΒΊΟΝ ΟΥ̓ ΒΕ ΜΙΑῊ "5 

δραίη (δαοῖ,, ΘΒΡ. ἴῃ ὕο “ὁ Ὀτίπρ δραίη᾽), χιὶ. 1ὅ, χν. 19, χνὶ. 15, 

ΧΧΝΙΙ. 8, 4, χχχ. 3, 18, χχχνὶ. 8, χῖν"ηδ[. 47, οἷο. 

“Αμδῖη ᾿ πον 80 ΓΟΘΌΪΑΥΪΥ τ θθῃΒ α ϑεσογμὶ ἐΐηια ὑμαῦ 108 

τούθηδίοη ἴῃ ΕΗὈΥ. 1ὰ 6 οὐβοϊϑῦὺθ βθῆβθ οὗ δαοΐ Ὡοῦ 

ὈΠίγθαυ θη ]ν ΟὈΒΟΌΓΟΘΒ ὑῃ9 τηϑϑηίηρ. 

δΙαστη (1[84]. Αἰ αγηι Τὸ αγηηϑ]), ἵν. 19, χχ. 16 ηιατρ.» 

ΧΙ͂Χ. 2. 69 [709 ποίύθ, Ρ᾿. 343. 

δϑύοηϊοα (ἀγλδζϑὰ : [,αὐ. αἰδορμίξιι8), χῖν. 9. 

δὐύγο (λεαά-δαπα)Ρ, ἰὶ. 82. 8006 Ρ. 339. 

ὈΓΆΘΒ (ὉγοΉΖ6 ΟΥ 6ΟΡΡΕΥ), νὶ. 28, χν. 12 αἱ. 8.0 δἰνγαυγβ ἰῇ 

ΑΥ͂, Εν. ΑΙαἷ8 ΥΥερῦ οἵὔοθ ἔἴγοτη Ἠο]δηα ΒΒ Ῥιην 

0} ΘΧΡΓΡΟΒΒΊΟΙ “ ΓΪΠ65 οἱ δγαϑ8." 

ὈγδΖθῃ (ηιαας οἱ ὅγονθιζα ΟΥὁὨ ΣΟΡΡὗΕΥῚ, ἱ. 18, χν. 20, 111. 20. 

ὈυΟΚΙΟΡ (ἃ 8114}} δλίοϊα εὐἱἐδ, α ἔποῦ ; ΕῪ. δοιιοϊέον, 8. Βῃ1 6] ἃ 

ἢ 8 ΠΟ οὐ δομοῖθ), χῖνὶ. 23. 

οδΚογνγοστω (8 οαύθ 111 ὑπαὺ οΘαΐθ σαν θυ δηὰ ᾿ΘανΘ8), 

Ἰ:. 14, 21. 

δ ἘῸΓΡ ἔυγίοῦ ραγύϊουϊασθ γοβρϑοῦϊρ ὑπο ζο !ονίηα οσάβ, 800 
ΑΙἀϊβ γε 8 Βιδῖα Ῥγονά- Βοοῖ (σα. 2, 1884), Ηδοίϊηρε᾽ οί. οἵ 
ἐδα Βίδιε, αινν., δῃὰ Μυγγαγβ Ἐπρι δῆ, ιοξίομαγν. βοὴ οὗ 
πόσα, ἐξ ὑὸν αἰά ποὺ βϑϑῖλ ᾿ἰἶζοῖὶν ὕο σηΐβίοδα, οὐ οουἹἱὰ ὃθ 
οχρ αϊηθὰ Ὁ 86 ἴοούποῖθ, ἤδνθ ὕθθη σχοίϑίπϑαὰ ἰῃ ἢ ρῥγοϑοηὺ 
νοϊυτοθ. 

871 
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οαϑὺ δρουΐ, ἴο (ὑο ρο αδοιμὲ ; οἵ. οτος,  ΤΉΘα οαϑὲ 1 84]1} ὑπ 

γγΟΣ]9 αδουὲ ἢ), χΙ!. 14. 

ΟΠδρ ΐορ ((η6 οαρίέαϊ οὗ αι. ΘΟ] υγηη), ᾿ἰϊ. 22. 

οἱοὶοὰ (ραποϊϊοα), χχὶϊ!. 14. Οἷ. 089 ποίσ, Ρ᾿. 364. 

οομνοηϊθηὺ (διέέαδίο [ΗΠ ΘΌ. γέσλὲ]: ποῦ, 85 πον, σὐἀὐαρίεα ἰο 

Ο1.6᾽8 οοῃιίογέ, οαδὶϊν πιαπασοα), χ]. 4, ὅ. Οἵ. πῃ ΑΥ̓͂. 

Βοτα. ἱ. 28, ΕΡΗ. ν. 4, ῬΏΣΘσα. 8 (ΒΥ. ἱπ 41} " Ὀο- 

Βδυῦηρ ᾽). 

οὐπηΐηρ (ϑκι ει; ὈΓΟΡΘΥ͂Υ ΡὈΓΘΒ. ραγίϊο. οὗ Α.8. ουηπαη, ἴο 
Κηουὶ, ἰχ. 17, χ. 9. 80. οἵνϑῃ ἱη ΑΥ͂., ΕΥ., οὗ ὑϑθοῃηίςβὶ 

5.11}1, 6... ὅθῃ. χχν. 27, Εἰχ. χχνὶ. 1, χχχὶ. 4(-- διέ εν 

2η60), 1 ὅδια. χνὶ. 16. 

ἀοϊϊοαύοθα (ἀοϊἐοαοίεϑ: οἷ. ῬΒ. ΟΧ]]. 4 ἴῃ ὑῃ0 ἄθμονα ψογβίοῃ 

[1660] “ 1,ϑὺ τὴϑ ποὺ οϑδὺ οὗ ὑῃοὶγ αοζεοαΐοδ ᾽), Ἰὶ. 84. 

ἄσῃ (οανο), νἱῖ. 11 (Β66 ἡ. 348). 

ἀοίο, ὕο (ἴο δὲ 7οοϊάϑ}}), 1. 86. Οἱ. 1 Τίμι. νΙ. 4 ΑΥ. 

“ ἀοῦθ ρον ᾽ ΜΘ 89 ΙγΟΥ̓Θ ἔδυα δῦ : οἵ, ΕΠ. χχὶ!. ὅ, 7, 

9, οἷο. ; δηάα δρονο, ἱν. 30. 

οϑίδίθ (ογάδν ΟΥ γαπιΐ ἵτπι ἃ ΘΟΤΩΤ 10), Χ. 7. 

οβϑίσζϑηρθο, ο (ἴο ἐγεαὶ αϑ [ογεῖ0Ή), Χὶχ. 4. 86 ᾿ βίγϑηγρο. 

ἔδῃ,, ἴο (ὕο ευὐγιποιυ), ἰν. 11, χν. 7, }}. 2. 

ἴδῃ (ευἱπηοισὶπρ- αἈ}, χν. ἢ. ΟἿ. Μαίῦ. 1. 12. 

ἔβΠΠΘΓΒ (εὐἱποισογ 8), Ἰὶ. 2 τπαῦρ. 

ἔθῃοθ, χῖῖχ. 8. ΤῸ ΗθΡ. τυθϑῃβ 8 ἴοιυ δίομιε εὐαἷξ δοξιυδεν, 

οῖάδθ, υποὰ ἰο ἔοστῃ “[Ἶ}10148 (βϑῖὴθ ΗΘ.) ἔοῦ Βῆθθρ 

(Νυτα. χχχὶὶ. 24). 

ἔϑηοσὰ (.6. ἀοίϑῃμοθα : [ογέϊ θα), ν. 17, χν. 20. 

ἔγαν, ἴο (ο ἐγέρέθη), νἱὶ. 33 (806 ὕπο ποὺϑ αὐ ἴοο.). 

ατὶοῖ (δοατῖν αὐϊηγογ), χ. 19 (Ε6Ό. δίοζηδδδ; ἴῃ νὶ. 7 " ατιοῖ᾽ 

οὗ ΑΥ̓͂. 18 ομβδηροαά ὑο “Ἥ«δ οἰκηιθδθθ ᾽). “Ἐατίοί ᾿ 18 ἔγοιλ 
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1,.αὐ. σταυὶδ; δια νγὰ8 ποῦ ΤΟΥΤΆΘΥΪΥ, 88 ποῦν, γοαυσιαἰθα 

ἤο τηθηΐϑὶ αἀϊδύσοαβ, Ὀυαῦ ἀθηῃούοα Ὀούῃ δοαεϊν αἰϊηιογιίδ 

δηα ρδινυδίοαΐ ραῖπ. ἸΏΒ Β',ΏΘΚΘΒΡΘΘΣΘ ΒΡΘΘΚΒ οἱ “ [ῃ6 

ρσγίοί οὗ ἃ σουημά᾽᾿᾽ (1 Ηεηγῳ 1}., ν. 1. 1834); δηούμονῦ 

οἷά νυυυῖύον (1644) ταϑηδέοηβ " ὍΠ0 στίοῦ ψ ὨΙΟῊ ὑδθ ραῦθηῦ 

ζϑοϑιϑὺ ἰῃ ἢἷβ Ὀϑοὶο ᾽; δηά ἃ ὑμίγὰ (1640) ἀθθοσὶ 698 8 

οοσύδὶη οἱἱ 88 " νΟΥῪ οουλἭογδὈ]6 ἰπ 811] οοἹὰ ργέοίεδ οἵ 

189 Ἰογτιύοθ.᾽ ΟἿ. " στίο᾽ ον ὑπο ΗθΡ. "ὍΠ" βίοίκῃιθεβ᾽ 
ἷη 188. 1112. 8, 4, δπὰ “ ρυῦ ἰο ρτίοῦ [0 ὑῃ9 οορῃδίθ 

νορῦ, “ τηϑάθ βἰοὶς,᾽ 1ὴ υ. 10. 

στιονοά (ραϊποά, πων), ν. 38. Οὗ, Υοοσακι (1612), οἱὐοα Ὁγ 

Μύυγγαν, 80 ὙῚὴ6 8η64] ΠΟΏΘΥ ἤο ἔοταθηῦ ὑδθ σγίουοά 

Ῥαγί.᾽ Ὑῃὸ νοῦ “ ρτίονοα᾽᾽ ἴῃ θη. χΧ]χ. 23 [88 ὑῃθ 

ΒΒΙᾺΘ ΒΘΏΒΘ. 

ατίθνουβ (οὗ Ῥϑγβοῃβ, δωγαθηδοηνε, ἐγοιυδιίοϑοη16), νὶ. 28 (οἵ. 

2 ΟὐοΥ. χὶὶ. 14 ΑΥ[ΓΒΥ. ὁ Ὀθ α δωγάφοη 0]; ὍΔ} (1648)» 

“γΘ Β8Π8}} Ὀ6 ργίουουιϑ ἴο ὯΟ τη8ὴ τ Ὀορρίηρ ᾽; δὰ 

ἩδκΙαγὺ (1600), “1 4ἀο ἱηὐγοαὺ γουῦ 811} ἴο ἔογχῖνθ πὴ ἰῃ 

τ ηδίθοονοῦ 1 ἤἢδνθ Ὀθοῃ ργίουοϑ υπῦο γου ᾽); (οἔ 

ὑΠηρΒ, δϑούογο, ραϊη[}, χ. 19, χὶν. 17, χχχ. 12 (ΗΕ ΘΡ., ἰπ 

811, ηιαᾶο διο 1); χνὶ. 4 (΄ ργίουουιδ ἀοαίῃβ,᾽ ΗΘΡ. ὁ ἀδδύδβ 

οὗ Β᾽ Οἰσ θ806 ᾽)." 

Ὠΐβ (ὧδ [πονὸσ υδοὰ ἰῃ ΑΥ̓͂.]7), 11]. 21. 

ἴπογθδθΘ (ργοάτιοο οὗ [Π9 5801]}, 1]. ὃ. 

μον (οαϑὲϊν), νἱ. 14, νι. 11. Οἱ. θη. χχνὶ. 10. 

1γθ (αἰκαϊζοα ιυαΐογ, υδβοᾶ ἔογ νυδϑῃ]ησ), ἰϊ. 22. 

8 Τὺ ἰβΒ πούίτοθαρ᾽ὶθ ὑμαὺ “ ατίθνουβ, ἰπ ϑοοογάδηοθ υνῦδ [ΐ8 
Θγσωοϊ ον, ϑθνϑσγαὶ ὑΐταθθ οοσσοβροηᾶβ ὕο ΗΘ. δπὰ αγϑοὶς νογὰβ 
βἰ συ γί; ῬΓΟΡΘΕΙ͂Υ “ ὮΘΑΥΥ ᾿ : 800 6.8. αθῃ. χὶϊ. 10 (Α..), 1. 1}, 
Εἰχ. υἱΐ!. 24, ἰχ. 8, 188. ἰχ, 1 (ΑΥ.), χχὶ. 1δὅ, Δοίβ χχ. 29, χχν. 7, 
1 Φοδα ν. ὃ. 
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᾿ϑϑὺ ([οοὐ ἰῃ ΖθΏΘσαὶ, ποὺ δῃΐπλαὶ ἰοοα οΟὨ]ν), νἱὶ. 38, χνὶ. 4, 

χῖχ. 7, χχχῖν. 20. 

᾿ηουηὺ (Βἰοχθ- που α), χχχιὶ. 24, χχχη![} 4. 

᾿ΠοΌζχῃ, ο (0 πιοαῃ, Ἀοὺ ἴο “ Βοῖτον 7), ΧΙν . 31. 80 188. 

Χχχνυ δ. 14, ᾿ἰχ. 11, ΕΖ. νιὶ. 16, Ν6ῇ. ᾿ἱ. 7. 

ογάοσ, ἴο (ἴο αγγαῆρε ἦπ ΟΥ θ᾽), χῖνὶ. 8. 8569 9 ποῖθ, Ρ. 367. 

Ὀΐαρσυθ (θδύογα δίοιυ ΟΥ δίγοκο: Οἷκ. πληγή), χῖχ. 8 (Β00 {89 

πούθ), χΙχ. 17,1]. 18. 

ΡΙοδά, ὕο (ὕο αἴρῶδ ΟΥ οογεμα, 88 ἴῃ ἃ ἰανγ-δυϊῦ ΟΥ ΟΟπύγο- 

ΨΘΙΒΥ͂ ; ποῦ, 88 ΠΟΥ, ἴο ὀηγοας), ἰϊ. 9, 20, ΧΙΪ. 1, χχν. 8], 

χχχ. 13,1. 34,11. 86.0Ό. ὅο αἷσδυβ ἴῃ ΑΥ͂., ΗΕΥ͂. : 5866 

ὑμ86 πούθ, Ρ. 396 ἔ. 

ΡΙϑαδδηῦ (ἃ βίγοη ον γοσα ζογσσαθῦὶν ὑμδῃ ον, “ Ρ]θδδβίης ᾿ 

ΓαῦΠΟΡ ὑῆδῃ “ ρ]ϑδδϑηῦ ᾽ " : οὔΐϑθῃ ἴ0Υ Ηϑ᾽. ψόοσὰβ τηϑϑη- 

ἱπρ “ ἀθβισϑὈ]θ᾽), ἢ]. 1909 (ΕΘ. “ ἀοβίγδθ]θ᾽), χίϊ. 10 

(ἀο.), χχν. 84 (ἄἀο. ; 580 Ηοβ. ΧΙ. 15), χχχὶ. 20 (Η60. 

“ Δο] σῃ βοσηθ ᾽ ; οἵ. 188. ν. 7 ἴοῦ 0ῃ9 βδῖὴϑθ Ηθ}.). ὅθ 

αἶἰδβο 188. ᾿ὲν. 12, Νδῇ. 1]. 9. 

γϑίγαϊῃ, ὕο (ὑο λοζὰ δαοῖς, γοϑίγαϊηη ἢ; ὩἸΟῪ υδϑα ΟἿ]ΥΚ' ἰπίγϑη- 

Βυὐνο]ν), χίν. 10, χχχὶ. 16. ὅ᾽ο γον. ἱ. 1ὅ, Ῥβ. οχίχ. 

101, 1 Ῥοίῦ. 1]. 10 αἱ. 

Γοΐηδ (κίάπενδ,; [1,αῦ. γΤο.68), χὶ. 20 (666 ὑῃθ ποίθ), χίϊ. 2, 

ΧΥΪΪ. 10, χχ. 12. 

Γορϑηῦ τὴϑ ([ὴ6 νοσῇ δοηδύσγυθα τοῆοχῖνο! ν), νἹ]. 6, χχνῖ. 

3, 13, χΙ!. 10. βδο Φυάμᾳ. χχὶ. 1 αἱ. 

841 δὴ ἱησοδίθα ἰο Ὧν. Ηδδβύϊηρβ ἔορ ὑπο ἔο] σης αυοίδεϊοπβ 
ΒυρΡροτύζηρ Ψῃϊδ βίαὐθσωθηῦ : Εγάδύυβ, ἰροομέϊζον οὐ ἰδὲ Οογεη 8 
Ονεάε (1683), Ρ». 1088, “ ἴο οΥ̓οΥΡ ὕο αοἀἄ 8 τηοτθ ρίδδαινιδε ββογσίῆοθ 
δηα οδ]αἰίοη ᾽ ;  ροοίέζοτδ (Ῥατῖίτοσ 806.), Ρ. 194, “ Ὀϑοδυϑθ ἯΘ 

ἶσθορ δΐβ. δοσῃσηδηἀὐσηθηΐβ δηὰ ἀο {δ ὑπίησβ τ ΏΣΟΝ δ ΣῸ ρίεαϑαπέ 
ἴῃ ἴα οἷσι, 
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ΓΟΡΙθηίβῃ, ἴο (ἴο ἢ, μοῦ, 85 Ὥονν, ἴο Νὴ ἀσαΐῃ ; ΕῪ. γεηυρζι νὴ, 

ΧΧΧῚ. 256. Το ΗΘΡ. ἰΒ ὑῆ9 οταϊμαγυν σψοσγὰ ἴοσ ἴο “Ε]}.᾿ 

80 Οθηῃ. 1. 28, ἰχ. 1; οἵ. ἴῃ ὕὉπ0 ῬΓανοΥ-ΒΟΟΚ, “ δηα 80 

γορίενν δὴ, Ὠἴτὰ σι ὑῃ9 ργτϑοθ οἵ ὑῃγν Ηοῖὶν ϑρίγιῦ,᾽ οἵο., 

δηά “ τορίογ δῆ, ἰλθτὰ Ὁ} ὑἢθ ἰσυΐῃ οὗ ὕῃν ἀοούγ!ηθ.᾽ 5 

ΒΟΣνΘ ΟὨΘΒΘΪζ οὗ, ο (ὑο ἐρυρίου αϑ δογυαπέ, ιι86 ἐΐ δϑογυΐοοδ Ο), 

χχν. 14 (θ606 ῃοΐθ), χχν!ὶ. 7, χχχ. 8, χχχὶν. 9, 10. 

Βῆονν, ὕο (ὕο ἀεφοΐαγε ἰο, ἐεϊΐ, ἡοὺ, 88 ἢονν, ἴο οαθιδὲ ο 866) 

χνὶ. 10, χχχίϊ). 3, χὶ. 3, 11. 31. ΑἹὨ οΪά 5θηὴ86 οὗ 

“βῃον,᾽ οἔξϑθῃ ουπα ἱπ Ὀοΐῃ ΑΥ̓͂. ἀῃα ΕῪΥ. σῇοσο 096 

ΗΟ. (οΟΥ Οτθθῖτ) 18 δὴ ΟΥ̓Δ στοσζὰ ἴον “ὑ 06]1] ᾿ ΟΣ 

“ἄϑοϊαῦθ᾽ : οἱ. θη. χὶὶἹ. 2ὅ ΑΥ̓͂. (ΒΥΥ͂., “ ἀθοϊαγοὰ 

υαπῃίο ᾽), Εἶχ. χ. 8 ΑΥ̓͂. (ΕΨΥ͂. “{6}1᾽), 1 ὅδιμ. νἱ!}. 9 
ΑΥ., ΒΡ., χὶ. 9 ΑΥ̓͂. (ΒΥ. “το]α), χχὶ!. 2] ΑΥ, 
(ΒΥ. “Εἰἰοϊά ᾽), 5090 χὶ. 6 ΑΥ͂., ΒΥ., Ῥβ. οχὶ. 6 ΑΥ., 

ΕΥ͂., οἷο. ; Μαὶίί. χὶ. 4 ΑΥ͂., Φοῇῃ χνὶ. 13 ΑΥ͂., οἵα. 

Τὺ δἷβδο οοουγβ ἔγθαυθη!ν ἱπ 0ῃ9 ῬΒ. Μογβίοῃ οὗ 1} 

Ῥβδὶπὴβ : 8600 ὑῃθ τυ7ιὶύθγ᾽᾿ Β Ῥαγαϊιεῖ Ῥδαΐξοτ, Ὁ. 481. 
ΜΟΙ (ϑουογε; Α.δὅ. δάγ, ρϑϊηα]: 88 δᾶν. δευογοῖψ, ἄθγτη. δεἢν, 

ἰῃ 076 ΣΔΟΥΘ ζΘΏΘΥΙ 6086 οὗ “ σΥΘϑΟν,᾿ “νΟΓῪ ᾽) : 88 αα7. 
1.1]. 7; 88 αάυ. χὶϊὶ!. 17, ΧΧΙ]. 10,1. 12. ὅο οὔξοι ἴῃ ΑΥὮ., 

ἢ ΔΙΚΘΒΡΘΔΓΙΘ, ϑἕο. 

μ"ἰσαϊΐθῃ, ο, βύσγαϊνηοθβαΣ (ὑο παύτοιυ, παντοιυμοϑα; [1,αϊ. 

ϑδέγιοέιι8), χὶχ. 9 (Ηρ. οἰοδϑονιεδ8, ἰο ἤοϊά οἶοδε, ἰῃ 8, Β1θ.9). 
Οἵ. 2 Κίηρ νὶ. 1 ; Μαίῦ. νἱϊ. 13 ΑΥ̓͂. 

»ἴγϑημο ([ογοῖρη ; Ἰ,αὐ. ὀαέγανδι.8), 1ἰἰ. 21, ν. 19, νἱ. 10. ΤῊϊΒ 

6. οἶΐθῃ (Ὀαὺ ποὺ αἰνγανθ) ὑῃ6 5086 οὗ “ βίζχϑηρο᾽ δηὰ 

“ ΒύΣΔη ΟΣ  ἰῃ Ὀοΐῃ ΑΥ̓͂. απὰ ΒΗΥ. ; 6.8. ἴῃ {ῃ9 ὀοχργοβθ- 
Βίουβ " αύζχϑηρθο ροάᾶ,᾽ θη. χχχν. 2, 4, 1 βωχ. νἱΐῖ. 3, 

8 ΑἸ εῖρῆῦ αὐυοῦθβ ἔσοσα Νοῦ᾽5 Ῥίιωμαγονδ ἴ06 διαϊθσηθηῖ 
[ὲεῦ ΑἸοχϑηάοσ, ἤθη ἢ6 ἰουπάοα Αἰοχαηάσία, ἀοίθσταϊμθα ἰὸ 
τορ θυ δἢ ̓ ἰῦ τὶ ΟΥθοκ βου οτθ. 
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Ῥβ. ᾿Ιχχχὶ. θὸ, δηὰ “ βίγϑδῃρθ οΟσΊΘη ΟΥ̓ ῖνοθ,᾽ 1 Κίηρβ 

χὶ. 1, ΕΖγ. χ. 2 αἷ. ὅσο 22.8. 8.ν. ; ΟΥ 0ῆὴθ γιοῦ ΒΒ ηοΐθ 

ου Μβ!. ἱϊ. 11 ἴῃ ὑὴ9 Οομέωγυν Βιὶδίθ. ΤὮθ γούϑθηϊθίοη οὗ 

ῆθδβο ψογαβ ἴῃ δυο ἢ οαδο8 18 οΐϑθῃ υῃϊογίυηδίθ:; 88 1ὖ 

[88 ὑῃο οἴἴἶοοῦ οἵ δοῃοθϑ ηρ ἔγοσὴ ἃ στοοθγῃ γοϑᾶονγ ὑμδύ 

δῦ 18 γοίοστοα ὕο 8 τοῦ ΒΓ ὔβη, Ὀυὺ Τογοῖρν.5 

τοὈτοὺ (λαπά-ἀγι), ΧΧΧΙ. 4. 

1611, ὑο (ἕο οομγ), χα αὶ. 13. Οἱ, ὅϑθαῃ. χν. ὅ, 1 ΚΕ πρ νἱῖ!. δ, 

Ῥβ. χχίΐ. 17, ϑῦο. 
ὑυτηθά, ἴο Ὀ6 (ποῦ ἱπ 8 ῥϑββῖνο, Ὀυὺ 1 8. πϑιιΐῦου 56:86, ἴο 

ἐωγ}, ΧΧΧΙ. 18, χχχῖν. 1δὅ (866 Ππ0 ποίθ, Ρ. 3066). 

ΟδΌΓΥ ιὐπέογοδέ ΠΘΏΘΓΘΙΙΥ ; ποῦ, 85 πον, ἐχοθδϑὲυθ ἐπεγοδι), 

χν. 10. 

νϑίη (οηυρίψ, ἴῃ ἃ Ηρ. ΒΘη86: ΗΘΌ. 110. ἃ δγεαϊἈι), 1]. δ, χχὶ!. 106, 

νϑηϊὺν (οηνρένννο88, ἴῃ 8 ἢ. Β0η896), 11. ὅ, ν}. 19, χ. 3, 8, 1ὅ 

(--Ἰῖ. 18), χνὶ. 19 (ΗΕ60., ἴῃ 41}, 110. ἃ δγοαϊ); χυνὶ!. 1 

(Η65. 110. ὠηγοαϊζίέν) ; 11. ὅ8 (Η6Ρ}. 110. ογερέϊγι 688). 

ν}19 (οοηοῦν : 8606 ὑπ πούθ, Ρ. 362), χν. 19. 

ἰο νἱῦ (ἐο κποιυ, υἱαοϊίοεοί ; ἰπῆῃι. οὗ 51 ποῦ ᾽ : Βο0 Ηδβέζηρβ, 
1.8. ἵν. 9318), χχν. 18, χχχῖν. θ. 8301 Κίηρβ 1]. 32 αἱ. 

Ὗγοο ἰδ τὴ | (ἰ.6. ἐο ηγι6, “ τὴϑθ ᾿᾽ Ὀοϊης ἃ ἀδίλνθ), ἰν. 81, χῖν. 8. 

δ Τῃ οὔποῦῷ: ρδββαρϑβ, ἤονγονοῦ, 88 [99 γ. 1]. 26, ΣΠ]. 13, ν. 19 
[᾿ βύγαιιροσβ᾽), χχχ. 8, 11. δῚ, Νυμ. χυὶ!. 4, 7, Θουΐ. χχχὶϊ. 16, 
Ῥβ. χ]ὶν. 20, Ιχχχἱ. θα, “ βύγϑῃη θ᾽ (ὉΓ "δύσδῃρουν ἢ, 'π 9 βϑῶβϑϑ οὗ 
μπαιδογίχεα ἰο δὲ ἴηι (δ ρῬίασε οΥ ροδίξέοτι γοϊεγγεα ἴο, οὐέϑέας ΟΥ 
οιϑίάεν (Ὀαὺ ποῦ ἀοβηϊύο]ν “ ξογοῖρῃ ᾽), ἰβ ὅηο οοστοοῦ γϑηάοσίηρ οἵ 
9 Ηορσγον. 



ΙΝΌΕΧ 

(ολίεν οὐ υογὰϑ οΥ ἐαργοϑϑίοηϑ ἐσρίαϊηεδα ἵπ (δλ6 πιοίο65). 

Αθδείγα, 130 
δάσϑτγ (ἢ), 360 1. 
ΑΠΙΚαὰ (ἔγιθηα]ν ὑο 46Γγ.), 160, 

170η., 221π., 2415. 
“ ΔΙαστα,, 348 
αἰ δ -Βῃο5, 192, 1θ3η. 
Ασπλοηϊθθ, 29] 
Αμλος, 977 
Αμπακίσα, 279 
Απαύμοίῃ, 1, 70, 19ὅ 
δρ18, 274, 27 
δρραδιϊλθηῦ, 109, 308 
ΑΥδῸ (πού --᾿ Ατοθίθ᾽), 1[1850, 

οἴ. 14 
Ατσάρδῃ (1.6. ἀεδοίαίε ρίαϊπ οΥ 

ϑέίορρΡε; οἵ. 1δ05.), ὑῇο, 
Χχχίχ. 4 (8060 ηοὐθ) .--}1]. 7 

Ατασγαῦ, 3190 
ΔΙΟΠΔΙΒΙΩΒ, τη β δα ϊηρ, ἰῃ ΚΒΥ͂., 

χὶν. 386, 339, 348, 362, 864, 
366, 3671., 371 Η΄ 

Δ, ὑῃθ (ποὺ ἴο Ὀ6 ποϑαϑὰ ἰῃ 
[Π9 ἰάθαὶ ἔαύγο), 17 

ΑΥΏος, 9, 280, 288 
Αχοογ, 284 
Αγραϑᾶ, 297 
“ Ἀϑῃδμχθα οἴ, ο 6, 2885. 
Αβῃαοά, 1δ0 
Αβῃόγδῃ, 98 
Αβῃκοίοη, 2790, 280 
ΑΒΏΚϑηδζΖ, 319 
διδβανίηρ, 30, δ8 
Ασδίσδῃ, 210 

ΒΔ8], 1ϊ. 8, νἱ!. 9, χὶ. 18, 17, 
ΧΙΙ. 16, χὶχ. δ, χχῆ!. 183, 27, 
χχχὶϊ. 29, 385; ὑπ Βδβ81]5, 11. 
28, ἶχ. 14 

ΒΑΡυ]οῦ, ΡῬΓΌΡΏΘΟΥ δἀραϊπδῦ, 
301 Ε΄, 326 ἴ. 

Ὀδοκίυγηίησ, 9, 16, 29, 37η., 
340 

Ὀδῃ (ογ ἀονοίθ) ἴο, 147, 308, 
13 8 

Βασύυοῆ, 196, 220-θ, 266, 267 (., 
ϑ2θη. 

Βαβῆδῃ, 130, 807 
ὈάΒΟΩΒ (ἴῃ ἸΤΟΙΩΡ]6), 33] 
Ὀαύυ]θ-αχθ (βᾳ. οὗ δοῃπαυθγοῦ), 

3417 
“ΒοΟΒο]ά, 1 δχλ δροϊμδβὺ μθο,᾽ 

24 " 
Β6], 808, 328 
Βοπ)]δσηϊη-σαύθ, 116, 229, 233 
Βοὐἢῃ-δοομόγοσω, 383 
Βούἢ-Βῃθσωθβῃ (ἰὰ Επυρῦ), 268 ᾽ 
Ὀ]Θ88 ΟμΘθϑ ἢ ὈΥ, ὕο, 20 
Ὀοδδίογβ (οὗ 860]-οουδάσηῦ Β6Ὁ. 

Ρζορμοίβ), 810 
Ὀονγθ]8 (88 ϑοδῦ οὗ ἀϑϑρ ἔθϑϑὶϊη ρα), 

24 
Βοζγϑῃ, 20 
“Ῥγϑδῃοῆ, ἱποογτϑοῦ σϑῃάογίης, 

364 
Ὀγϑδϑοῦ, Ὀσγθδαϊκίηρ, 22], αἷ. χ]. 
Ὀγθακιηρ ἰῃ, Ὀ]809 οὗ, 12 
ὈΟ]]ΟΟΪκΒ (Βῳ. οὗ ψασσῖοσθ), 808 
877 
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Βυσ, 160 

οδοα (οἴοτοὰ ἕο αυθθῃ οὗ 
Ὠθδνθῃ), 268 

Οδηδβδηϊΐὺθ ᾽ -“ἸὩϑσομδηῦ, 38ὅ4, 
Οδρῃΐον, 279 
ΟΔγο θχαϊβῃ, δύ] οὗ, 148, 2690, 

270 
οδνθ8 ἰῃ Ῥαϊοβίϊηθ, 42 
ΟΠ ΌΘΥΒ (ἱμ Τοιαρ]θ- ΘΟΌΓΡ[δ), 

21ὅ 
ΟΠθιοβῇ, 282, 283, 291] 
οἰβύθσηβ, 2392, 249 
ὁ ΘΟΙΩΘ ὉΡ ὕροὶ ὕδο ϑαγύ, ὕο, 

46 
Οοπίδῃ, 1311. 
“ σροηδβίθγηδίϊίοι,᾽, ἃ, 87, 3591. 
“ΘΟΓΠΘΓ-ΟἸἱρὺ,᾽ δ8 
σοΓμογ-βαῖθ, 102 
“ φουπο}}, ὙδΏννο 8, 137, 138 
οονθηδβηΐῦ, Οὐδ] ἰῃ οος- 

οἸυσίης 8, 218 
οονθηδηῦ 10 Ι8γ80], 6δ, 66, 

67, 86, 128,21] (χχχῖν. 13); 
ἴῃ ὑπὸ ζαΐυγο, 201], 304 

σονοηδηῦ ἢ Πδνιά, 207 
οονθηδηῦ, ὑπ πον, 19] 
ουγίαϊβ (ὑθη- ΘΠ ρΡΊΠ ΡΒ), 2, 68, 

209 
Ουδῆ, 278 
Ονσαβ, 8301], 312, 31, 817, 319 

Πδιαδβουβ, 297 
θη, 24, δ] 
“ ἀδυρῃύογ᾽ : ἢ. οὗ ρογβοηιβοα 
ΤΟΡῸ ΘΠΡῖν 27 οἵο., 188, 278, 
84 (21 Οτηθ8 1 811); ὅ;. οὗ 

ἀορϑηαθηῦ ὕονσηβ, 292 
Πδνὶὰ, ὑῃθ βϑοοῃᾷ, 1790 
Ὀοάδβωη, 1δ0, 294 
“ ἀοίοοϊίοι,, 1690 
“ ἀοβίσου αὐΐοῦν,᾽ ἴο (11. ἴο 

δαῃ ΟΥ αευοίο), 147, 308 (1. 22, 
26), 318 

ἀούθβίβ Ὁ] ὑπίηρβ, 20, 97, 342 
Ὀῖθοη, 284 

ΙΝΘΕΧ 

αἀἰγρθ ογ ϑίοωυν (Ηϑῦ. ἀξηαλ), 46, 
δά, δδ, 3δ8; τγτηγύμπλ οἔ, 
ΧΧῚ, ΧΧῚΪ. 

ἀΐνοτορ, 131., 1ὅ 
ἀγυῃκοηηδαβ (Ηρ. οὗὐ ον ]ᾶθν- 

ταθηΐ, οἰς.), 78, 149, 288, 314, 
οὗ. 322 

θα 0190 (ΡΓΟΡΟσΪν, ρτιδου-νυ]- 
ἴυ79), 23, 289, 29ὅ 

ἘΜ οα-ταϑίϑοῦ, 92334., 942 
οάχο οὗ πὸ βνοσὰ (ἱμοοσγϑοῦ 
{γ᾽ αὐ]ο), 122 

ΕἸατα, 16], 3800 
ἘΡΡΗγδίση, ν]}. 18, χχχὶ. 60,90, 18, 

20. ϑεθ6 [β8γ80] 
ἘλΙρητγαῦθβ, ὑῃο, 76, 272, 327 
Θυϑ-ραϊηῦ, 27 

ἔ81} (οὗ (ἢ ΘγΥ68), ἴο, 88 
ἔϑ! ον στουπα (Ερ.), 20 
ἔδύηθεβϑ (πλᾶσὶς οὗ ὑπβρίγι δ!) 

32 
ἔϑυλι 6, οὗ οἱῦν ΟΥ̓ ΘΟΠΙ ΠΛ ΠΙΌΥ, 

4θ, 62, 124, 130, 180 
Βυβιυέγυϊίθ, θ 
ἴοο!ϊ, 10] 
ἔογοίσει χοάβ, 31, δ2 
ἔἴοττα (88 ἃ μΡοὐΐθγ), ἴο, ἰῃ ΒΚ. 

δΔΡΡΙΙοδίϊομβ, 1079. 
“ ξογτωϑϑϑ, 2δὅ, 343 
ζοσυϊν, ἔογίγθθθ (τϑϑῃὶ οἵ 
ΗΘ. νψογάβ), 825 ἀρτος 

ἔγδηϊκίηοθηθο, 37 
“ἔγαν;,᾽ ἴο, 47 (οἷ. χνὶΐη., 1795]. 
" ἔγθβῃ ἤορϑβῃη, δῶ, 8358 

ἄδε:α, 278 
αογυῃ- ΟΠ 8πὶ 25] 
αἴροου, 166, 2560 
ΘΠ ΕΕΙ 127, 307 ; Ὀδα πὰ οἔ, δῶ, 

“βοοά᾽ (--Ρτγοθρογιῦν), 36 
βοόνθσηοῦ (ρέδαδ), ᾿ἰ. 28, 28, 657 



Ι͂ΝΌΕΧ 

“κχὶοῖ,᾿ “ ατίονοα, “πηίθνουβ, 
ΟὈΒοϊϑῦθ βθ8θ8 οὗ, 372 ἔ. 

υδτγα-οουγύ, 194, 867 

Βοϊδίησ (Ηρ. ἔος ἔδ!βθ οὗ ἔαίαὶ 
βίθρ), 118 

Ἡδχαδίῃ, 297 
μαμὰ, Ὑδῆνθ ἢ ΒΒ (Ρρσγορμοῦϊο 

Θοβίβαθυ οσ ὕσϑῃοθ αὐἰσιαΐθα 

Ὠρασύ, 22, 31, 182 
ἩοΡτγτον ὑοχὺ οὗ Ο.Τ', ομιθηάαδ- 

(ἰἴοῃ οὗ ἱΐ Βοχηθίἑπθθ ὨΘΟΘΒ- 
ΒΒΓΥ, ΧΧΙῚΪ-ἶν. 

Ἡδ]οΡοΙ 18, 258 
Ἡοβῆροι, 28], 290, 292 
ἨΜ]-οουπύγν (οὗ Φυά δ}, 104 
Ὦ1115, 88 βὶΐο οὗ ἰἀο]αύζοιυβ σίύθϑ, 

10, 16, 19, 98 
Ηΐπποτα, ΨΌΠΟΥ οὗ, 10, 46, 47, 

112, 118, 1935., 200 
«μοτηδβίοοα, Χ. ᾽ὁδ, ΧΧΙΪ. 3, 

χχν. 80, χχχὶ. 23 (966 ῃοὐθ), 
ΧχΧΧΗΪ, 12, χ]ῖχ. 19, 20 (--1. 
44, 4δ), 1. 7, 19 

Βοβϑὺ οὗ ἤϑανϑῃ, 48 

ἰάϑαὶ ἔαΐυτο, ῥἱούσσοθ Οὐ 88- 
Ῥθοίθ οὗ 6, οὁἢ8. 11). 14--18, 
2]-2ὅ, ἵν. 1-2, χί, 1δ-16, 
χνὶ. 19, χν!ὶ]. 24-θ, χχὶϊ, 4, 
ΧΧΙΙΪΙ. 3.6, χχὶν. 6:1, ΧΧΙΧ. 
12-14, Χχχ.-ΧΧΧΙ., ΧΧΧΙΙ, 
977-41, χχχῆδ., χὶνὶ. 27-8, 
χΙν. 47, χΙχ. 6, 39, 1. 4-δ, 
19θ-20; ΡΡ. χχχν ἰχ 

1άθδ]ὶ ηρ (ΟΡ " Μοβδβίδῃ ᾽), 179, 
182, 206 

ἸΔοΙ]αύσν ἰὰ Βαρνίου, ὅ8, 311, 
324 

“140]- Ὀ]οοἶκΒ, 808 
ῇοΘΏΒ6, ἕο Ὀυχῃ, 4] 

379 

“παρ ιύγοβθ, 124, 131], 284, 
32] 

“ ἰπίγυοίίου,᾽ χὶ, 34, 60 
ἱπνθσβίοηβ ἴῃ ΕἸ] ΪΒἢ ΡὈΓΟΘΟ, 

ΧΥΪΣ, 348 
σοι -ἔυσΏΒοθ, θὅ 
1Β678601] βρυτοὰ 868 Ὑδῆνθ ΒΒ 

ΒΡΟυΒ6, 6 
Ιβγαθὶ οὐ ΕἸΡὨγαϊπι (9 Ν. 

Κίηράοτ), 1]. 16(7), 11. 6-8, 
11, ν. 1], νῇ!. 16, χὶ, 10, 17, 
ΧΙ. 1], ΧΧχΙϊ. 80, 32, χχχνὶ. 
2(1), χἰ ν . 13, Ἰ. 17α, 33, 
Ἰ.. δ; ἰάθαὶ γοβίογούϊοῃ οὗ ἰὴ 
ξἔαΐυγτο, 11). 12-16, 18, χχχ. 3, 
Χχχχὶ. 1--29, 27, 31, χχχῖ!. 14, 
24-θ,]. 4, 19, 20 

786 Κ8]6, δὅ 
Φογθγα δ ἢ 5 ῬΟΥΒο δ] ἐν, χχχὶν-- 

νἹ, ἰάθεαϊβ οὗ ἔυΐυγχο, χχχν]]-- 
χ, ΘΓ βδύγὶθ, χὶχ ἢ., 
ΧΧΧΙΧΗ͂, 

Φογουωΐδῃ ΒΒ Ῥγορἤθοῖθα, δον 
Ὥσαῦ οοτωσηϊ θα ὕο την, 
χῆῖν-ν; Πὶα ῬοοΪς σϑδομοα 
8 ργοδοηῦ ἔοστω ςυδαάθδν, 
χῖὶν-ν!; ὑ0 ϑ'ορύ. ὑοχὺ οἔ 1, 
χὶν  --ΥἹ. 

Φοσγυβδίθσῃ οὗ ὑδο ἔυΐζυτο, 180, 
1924., 206 

“7υαροτηθηῦ,᾽ ἀοσὶνοα δθηθθβ οὗ 
(οσαϊμδηοθ, σοὶ ρου, σὶχῃῦ 
ΤΩΘΒΘΒ079), 3442. ; ἴο Ἧδρθαϊ 
Ἰυδαοταθηῖβ συ ῃ,᾽ 4, 3421. 

δ ῖροσ ὑσθο, 100, 282 

ζοάδγ, 7, 299 
Κοείγγοιμ, 289 
“ Ἰτηρ᾽Β βδοη,᾽ {Π0, 224 
ἰΐηρβ οὐ ΦΔυάδῃ, «Φογϑγαΐδ᾽θ 

7υαροτηθηῦ οἱ, 128-133, 210, 
225, οὗ. 23 

ἘΙγ- πόσϑβ, 287 
ἘΊΐδηΒ, 7 

ΓΔ δα, 210 
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αν, ζογιωηδ θα ἰῇ βαὶθ οἔ, 
1961. 

Πᾶν ᾿ (ργορθϑυῖν “ ἀϊγϑούίοη 7), 
Π. 8, ν]. 19, νι]. 8 (806 ποΐο), 
ἶχ. 18, χνὶ. 11],. χνὶϊ. 18, 
ΧΧΝ,. 4, χχχὶ. 33, χχχὶϊ. 923, 
χΙὶὶν. 10, 28; διά ὑ". 36] 

1,.00-Κϑιαδὶ, 313 
᾿ϑΌδπου, 108, 127, 130, 131] 
1668 (οὗ τυνΐῃ9), 283 
Ἰθοραγά, 28 
19, ἰο ὈΘ ἃ ῥσϑυ, 123 
᾿ἰντηρ (1.6. Βρεϊησίηρ οΣ ΤΟΠΗΪη“) 

τνδίοσ, 8, οὗ. 10] 
Ἰοουδέθ, 276 (αγδεὮ); 316, 319 

(νὀϊεκ) 
Ιονθῦβ (Ηᾳ. οὗὨ 811168), 180, οἴ. 97 
Ἰον]δηα (αἰδύγϊοῦ οὗ “488, 104 
Γυάΐη, 978 
Ϊνο, 10, 338 

Μδδοόβῃ, 24 
ΠΊΒΓΒΠΔΙ (ἐἐ»΄.8α7), 11. 27 
»ιαϑ8ἃ (᾿ οτϑοθ,᾽ ᾿ Ὀυγάθῃ ᾽), 139 
Μάθε, Μϑάϊα, 161], 804η., 31, 

319 
“ΤΩΘΙῦ ἀὐγαγ,᾽ ὕο (ἰῃ ἔθ), 297 
Μογαι]δίτω, Ἰαπὰ οὗ, 3807, 370 
Μοσγοάβοϊ, 308 
ΜΊοδῃ, 169 
ΜΊραοΙ, 259 
ΤΑΙΘν ταθῃ (1.0. τνϑυσίουβ), 30, 

δ7, 88 αἷ. ; ἰῃπ ὑῃθ βἷπρ., οὗ 
ὙΔΗνΘΏ, 119 (οἴ. 83) 

Μησοσ, 29] 
ΜΙπηὶ, 319 
ΔΙίσδον, ὑπο, 2892 
ΓΑΙΧΘΑ ΡΘορὶ]ο, 1490, 275, 310 
ΜΊΖΡδΝ, 944, 249 
Μοΐϑοι, 200 
“ταούμον, ρ. οἵ ΘΟΙΠΔΣΟΠΣΌΥ, 

306 
ταουῃίδίηβ, ἰΔοἸ]αύσουβ τἰύθ8 οἱ, 

1118 δεε Ἡϊ 
ΤΟΥΣ ηρ ουβίοσωβ, 46, δ2, ὅθ, 

82, θ4, 180, 210, 248, 279 
Γαυδβῦ, 185 

ΙΝΌΕΧ 

ὨΒγ.Θ ᾿Ο81164 ΟνΘΓ ᾿ 8 ρϑσβοῃ 
ΟΥ ΗΪδοθ, 41, 9] ; ἴο τῃγδκθ 
ΟὨΘΒΘΙζ ἃ ἤδῃ)θ6, 198 

ὨΒΙΏΘΒ, ΒυΤΏ ΡΟ] 08), 47 (νὶϊ. 
92 ; 80 χίχ. 6), 68, 116, 132, 
206, 27δ 

ΝϑΡο, 28] 
ΝΘΡΟΘΒΘΏΘΖΖἝ᾽ 5 ἱηνδδίοη οὗ 

ἙἘμγρύ, 258 
ΝΟ υοδεαάγοσζαγ, 12] 
ΝΟΒυβῆΐα, 79, 131, 169 
ὩΘῸ, ραΐθ οὗ ἔϑυωρϊο, 167, 292] 
Νο, 977 
ΝΟΡΉ, 8, 2690, 276 

“ΟὔΘν, 116. “ Ἡθαυίζϑη ἕο, 34] 
“ ΟὈ]αὐίοη,᾽ 3581. 
“ΟΡάογ,᾽ ἴο, ομβοϊϑίθ βθῃβθ οἔ, 

9674. 
“οὗμοὺ ροάβ,᾽ χὶ]. 
ΟΝΘΙΒΘΟΣ οὗ ΤιρΙο, 116, 175 

Ῥϑυυϊοῖρθ, οὗ βδρργοδοβίηρ 
ξαύαγο, χνὶὲ 

Ραγίσιασο, 100. 
ῬΆΒΏΠῸΡ βοὴ οὗ Ιτ᾿τηϑγ, 116 1., 

281 (ἢ) 
ῬΑΒΉΠῸΡ βοη οὗ Μα]οίβῃ, 121, 

28] 
Ῥδίησοβ, 2659 
Ῥόκδα, 307 
Ῥθγβοηϊβοδύίϊοῃ οὗ οἱὖγ οὐ ρορυ- 

Ἰαύλοῃ, 27, 46, 62 
Ῥούγα (οδρὶϊβὶ οὗ Εἰἀοια), 29 
ῬΏΒΓΔΟΙ Ηορῆγα, 266 
ῬΒΔγΘΟῦ Νϑοδο, 269 ἔ. 
Ρ (8, 249 

Ιασυο, 1145. 
ἰΞ ΟΠ ΨΟΓΩΒ ΟΥ ὩδϑΙηΘΒ, 3, 
1132 (χῖχ, 7), 140, 141, 162, 
281], 340 

“Ρ]οδα;, ἕο, 386. 
Ροὐβῃοσὰ αΐίο, ἴο, 112 
ΡΥγΪάθ οὗ Φογάδα,᾽ ὑμο, 72, 296, 
3912, 8366 

“Ῥυϊοθίω, (86 Γυον ῦθϑ,᾽ ἐῃο, 206 

Ρ 



ΙΝΌΕΧ 

“ ῥχγοῆδϊτ, ὑπίηρβ ὑμαῦ ἀο πού; 7, 
97 

ῬΓοροῦ, ὕο θϑῇδνθ 858 8, 17 
Ῥτχοροϑίϊο ραβδί, 1δ4, 183, 276 
ΡΓΟΡΒοίθβ, ἔαϊβο, 22, 84}, 

134}., 166, 163, 164, 166-9, 
1701., 173-6 

“Ῥσοβθροσγ, ἰο, 133 
Ῥυύ, 978 

αὐυθθῃ οὗ ἤθανϑῃ, Π6, 483, 268 

ἘΔΌΡΔδΙ, 29], 202, 293. 
ΠΟΙ], 186. 
Βαδιηδῇ, 186, 243 
ἘΘοδδΡίΐθβ, ὑΠ0, 21 
“ΣΘΒῺΘ᾽᾽ (ΟΥ̓ “ Βεηϑὶῦ ᾽), (ο (βᾳ.), 

39, δ8, 92 
ΤΟ ΠΒ (ΚΙαΠΘΥΒ), 

ϑιῃοίίοι, 70 
ΒΙΡΙΔἢ, 240 
Εἰνοσ, ὕμο, 9 
“ΤΟΟΙ οὗ (096 ρῥ]αίπη, 124. 
Τοοί-οἤδσηροσ, 1290 

ΔΒ δοδαὺ οὗ 

“ΒΘ ΟΥΣ ᾿ ΔΓ (ΟΥ ὙΑΓΓΙΟΓΙΒ), 
ἴο, 33, 127, 310. 

“βαύυγαίο,᾽ ο, 186». 
ΒΟΒΓΘΟΓΣΟΥ͂ν, ἃ, δὅ9 
ΒΟΡΙΡΘ : --“Θϑογϑίδυυ, 22] ; βΒοσῖ "6 

οὗ οδρίαίη οὗ ὑῃθ Ποϑύ, 343 
βου ίδηβ, 2] 
868, ἔς. οὗ ἴοοθ, 323, οὗ. 8920 
Βθοσγϑοίδγυ, 22] 
“806 ῃ9 Κίηρ᾽Β ἔδοο,᾽ ἰο, 333 
ΒΘΗΒΘΟΙΘΒΒΏΘΒΒ, 174 
ΒΠ ΔΙ γα, 128 
ΒΏΘΙΩΘ, ὕο ὈΘ ρυὺ ίο, 183, 82, 283 
βιδιηθίι] ὑπΐηρσ, ὑπο (Β881]), 19, 

68 
5Ποδθα, 37 
ΒῃΘρὨογὰ : Κζ. οὗ γυΐογβ, 7, 17 

ϑῦο. (806 ἢ. χΧ]) ; οὗ ᾿ἰηνδάθσγε 
γταναρίησ ὑπο οσουηίγγ, 39, 
4; οὗ Ργορμοίβ (7), 102 

Βηοβηδοῦ, 161], 322 

ι 

ἰ 

3281 

ΒηἷΠον, 9 
ΒΠΠΟΙ, 42, 166. 
“ βῃοοί,᾽ ἔργ. οὗ ἰάθα] ἰκἰηρ, 138, 

864 
Βίθγδη, 287 
βθζθ- τουηαβ, 199 
“ βἷχιιβ οὗ ἤϑανθϑῃ, ὕδμο, ὅθ 
Βίγσοσοο, 23, 109 
“βἷῦ,; ἴο, οὗ ΟΙΌΥ ΟΥ Ἰἰαπά, 104, 

181, 806, οὗ. 277 
βῃουῦΐ οὗ νἱπίδροτβ (λό 44), 152, 

288 
δἴανοθ, Ηόῦτον, ἴο ὈῸ6 ἔγοϑα ἴῃ 

7. γϑδὰΐ οὗ βογνίοϑθ, 211}, 
Βοάοῃ δη Ὗαοιογγαμ, 120, 

186, 296, 31] 
“Βο]ουγηογ,᾽ 4] 
βουϊ, 85 βϑαῦ οἵ ἀϑβίσγο, 132, 212; 

οὗ δρροὐῤίῖΐθ, 186, 3807; ἴο 
Ὀγϑαύμο ουὖῦ ὑδο βοιι!], 88 

δουΐῃ (ἡ Νορϑὺ ᾽), [8ο (αἰτοῦ 
οὗ Φυάδ}), 80, 104 
ΓΙ ρ-Γδίη, 14, 82 

ἘΕΡΗΠΙαΟ ΟΠΘΒΘΙζ ᾿ (τ ἢ ΔΒΠ98), 
{ο, 8347 

βίαπα Ὀθέἔοσο (1.6. Ὀ6 ἱπ αὐὐϑηά- 
8ὴ69 ΟΠ) ἴο, 9], 218, 246, 380 

Βύθρρϑ, βύίθρρϑβ, 1]. θ, ν. 6, 
χν!ϊ!. 6,}. 12,11. 48; χχχῖχ. ῦ 
““1}}. 8 : 966 αἶϑο ΑΥ̓ΑΌΔἢ 

“ βίγϑηχθ᾽ (1.6. ογϑίμη), 374 
4 ῇ ΡΟΓΏηΘΆ8,᾽ χὶ. 
Βύνα ον, ὑδο, 49, 360 
βυγϑϑοῦ οδῃθ, 37 
Ββυοοῦ βιλοκο, 203, 348 
βυν, ὕΠ6, 49, 3494. 

{8016-ἰδπὰ, ὑη9 Μοδθὶΐο, 12δη., 
282, 285 

ΤΑΠΡΘΏΠΘΒ, 8, 257 
Τοῖκοα, 33 
Τορδ, 160 
Τουδη (ἰῃ Εἀοσ), 293 
ΤοτρὶΘ ϑηα ρμαδΐδοθ, σοϊδύϊνθ 

δἰΐθβ οἵ, 126 
“ΤΌΣΤΟΥ ΟἹ ΘΥΘΕῪ 5160 1᾽ χὶ]. 
ὑπγϑβῃιηρ- οοσ, 28, 320 
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ὑπ γθβ ΠΟ], ζϑϑρϑγβ οὗ ἐδο, 216, 
339 

Ὁπυπάσγβίοστῃ, τροσγαὶ οϑϑοί οἵ, 
6] 

Τορμοῦ, 46, 47, 113-11 
ἴονοσ οὗ Ηδηβδῃοὶ, 1992 
ὑΓΘΏΒΡΟΤΘΒΒ, ὕο (Βθηθθ οὗ Η660.), 

7, 336 
ἴγθ6, Ηρ΄. οὗ τηδῃ ΟΣ ῥρϑορὶο, 68., 

69 (χὶ. 19), 71, 100 ; βργϑαά- 
ἱπρ' ἴχθ6, δ8 βἰύθ οὗ ἰΔοϊδίχσοιιβ 
Τθβ, 10, 16, 16, 98, 3566 

ὑγιπιρθϑῦ (ρΓΟρ συ, Ποτη), 2] 
δαΓη,᾽ ορροπίϊζθ βοΏβθβ οὗ, 

1875., 340 
“Δυχηθα, ἕο μο6,᾿ 366 

ὌΡΡΘΣ οουχῦ οὗ ΤϑΙΏΡ]6, 22] 
Ὅς, 149 

νην, νϑηΐῦθθ (οὔ υητγϑαὶ 
5048), χ]. 6 

νοχ, ἴο (νϊΖ. ὙδῆνΘ ἢ), νϑχὰ- 
(ἴοι, χ]ὶ., 348. 

ὙἹΟΘΓῸΥ͂ (ϑᾶσἄη), 11. 23, 28, δ 
“ψ 116, ΟὈΒο]θῦθ βθῆβϑ οὗ, 362 
νἱηθ8 οὗ Μοβϑρ, 987 
νἱβὶῦ, νἱδῦ ἀροῃ ( “-ΟΡὉΠ]5}), ἴο, 

34, 70, 133, οἷο. 

ἽΝΌΕΧ 

νἱβι δου, 8329η5.; ἐΐηθ (ο» 
98.) οὗ, χΙ 

να], ἴο (ἴῃ ΙΔΟΌΓΩηρ), 94, 120, 
210 

νγαὶβύ-οἱούῃ, 76, 356. 
ὁ πγ8118, Ὀθέτγθοη {9 ὕνο,᾽ 239 
νϑύσῃθσβ (110. ζδθρεγϑ οσ σμαγά- 

Ε78), οὗ Ὀθβίθρθσθ οὐ Ὀ]οοῖ- 
ΒΑΘΙΒ, 24, 31δ (ἔνο ἀἰβογοης 
ἨΘΌ. ψογὰβ) 

νδύσπηηθῃ (110. ἰοοξεγϑ- οὐ), ἢρσ. 
οὗ ργορῃηοϑίβ, 86 

ὙΠ]Πάθγηοβθ, δά : ἢρ. οὗ οχιϊο, 
183 

ὙΠΠονν, ἴο, 23, 313 
πον ηρ-ζοσῖκ, 88, 360 
ὙἹηὐοΣ-σαίη, 31, 87 

ὙΔῆνΘα, χὶχ; “ὙΔΠΘἢ ἱκ 
ΟΡ τἱρῃθουβηθβα᾽᾿ (βυτ- 
ὈΟ] δαὶ πδτη6), 1334., 90 ὃ 

γόῖκο, 16] 

Ζορμδηΐδῃη, ἐπ ργίϑας, 17, 329 
Ζίοῃ, βἰῦο οἵ, 120». 
Ζοαγ, 28] 

Βκίών ἀπά Ταρυτεν, ΤᾺ δεμυοοσά Ῥνἐκείης ἥγογξε, Ῥρονες, αναὶ Ζοπίραε 



ΤΗΕ ΗΙΘΗΕΚΕ ΟΚΙΤΙΟΙΒΜ: 
ΤΗΒΕΕ ΡΑΡΕΒΒ5. 

Βγν 5. ΚΕ. Ῥκινεμ, Ὁ.Ὁ., δηά Α. Ε. Κικκρατειςκ, Ὠ.Ὁ. 

Ῥαρον Οουετ:, 18. Νεὶ. 

“ΤΏΉΘΘ6 ᾶἃζὸ σουγᾶρθοῦβ δηα {ἰπηοὶν ψογάβ οὗ νψαγηΐηρ. [Ι͂ἢ ἃ 

(τὰ ρᾶροῦ οὐ δα ροστηδηθηΐ να]ὺ6 οὗ ἴα ΟΪὰ Τορίαπηθης Ὦτγ. 
Ὀτῖνοσ ντῖΐοβ ἐμὲ τη6 ΟἹ Ταοβίασηθης ϑογίρίυγοϑ  ἀδρίοϊς υη 8 γ 
τηδ)οϑεῖς ἃπηά νἱν!ἃ δπίγοροσηοσρῃϊος ἱπηαροσυ {δὰ βρίγιτυδὶ 
οπαγαοΐοσ δηά αδἰἰγίθιιίεϑ οἱ σοά. Τῇον οοπίδίη ἃ ψοηάογίμ) 

. τηδη  οϑίδιίοη οὗ Ηἰβ ρταςς δηᾶ ἴονο, δηῃᾷ οὐ {πὸ ννογκίὶηρ οὗ Ηἰ8 

ϑρίγὶ προπ ἴδ 501] οὗ πιαᾶῃ. ὙΠΟΥ ἴοττη ἃ στοαὶ δηᾷ ἱπ ἰ ροη 54 016 

Ῥτοραγδίίοη ἴον 1ῃ6 οοπλΐηρ οὐ ΟἸγϑί." ΜῈ οοπιπιοπα {Π656 

ΨΟΓα5 ἴο ἔποβϑα ΟΠ γί δη8 ΠΟ ἱπηδρίηθ ἰμδὲ οσιεϊοϊϑπι τηυϑὶ 6 

ἱττο! ρίουϑ.᾽" ---σμαγάϊαη. 

“ὙἼΒΘ ἰϑϑ86 οὗ [ἢ6 οβϑϑαυβ ἰῃ (185 σοηνοηϊοπξ 5ῆδρα β8ῃουϊᾶ ἀο 
ΤΏΘΠΟἢ ἴἰο σοόπῖονα ] οϑργοδα στη ϊϑοοηοθρίίοηβ 848 ἴο ναὶ {π6 
ΗΊΡΠοσ Ογι οἶϑπι σΟΘΠῪ 15 δηα δηΐογοθ 1ξ8 οἱαὶ πὴ 45 ἃ Ἰοριἐἰπηδῖο 

8Δη4 οη]  ρ θηϊηρ ΘΧογοῖβα οὗ ἡπᾶρτηθηξ ὉΡΟΩ ὈΤΟΌΪΟΠλΒ, ποῖ οὗ 

το ρίοη, Ὀυϊ οὗ ᾿ΐεγαγν ἰϑίοτγγυ .""---- δοοίδπαΉ. 

“Α5 {Π6 π8πη68 οὗ {π6 δυῖῃογβ ψουἹα 1οδα οπα ἴο ὀχρϑοῖ, ἐῃ6 
ῬΑΡοΓβ Ῥγοϑοηΐ ἃ Ἰυοϊὰ δπὰ βοῦοῦ βἰδίδπμρηϊΐ οὗ {ῆ6 οἂβὲ {παΐὶ 

ουρσιὲ ἴο ἰηῆυσσοηος {πΠ6 τηοϑὲ ῥὑγοϊυαἀϊοοα τγοδάοσ.᾽".--Ολγίςίϊαη 

Ἡ ον α. 

“ὙὝΠΟΥ 8Χ 40 ]6, οἷοαγ, δῃὰ γονογοηξ Ὀγεβοηϊδίὶ ομβ οἱ ἐπα οα86 

οη ΟΠ Δ]} οὗ ἃ βοιιπά οτγιἰοίβηι, δηα πον 5Πποι] ἃ Ὀ6 Θχοδοα ΡΥ 

ΠΕΡΙ] ἴο πιὶπ8 νηοῦ πᾶνὸ ὕσθῃ ἀἰϊἰβέιγρο Ὀγ σοπίτονογβὶδὶ 

πιϑοιδιίοπιθηΐβ ΟΓΥΎ Ἔχαρρογαίίοηϑ. ὙΏΘΓΘ 18 Δῃ ΧΟ] π ρ᾿γοΐδοθ 

ΌὈΥ Ῥτγοΐοββοσ. Ὀχγίνεσ, πῃ ψηϊοῦ Π6 τας ἐπ τπιοδηϊηρ οὗ [86 

Ῥῶγσγαϑα " ΗἸοσ Ογ ἐἰοῖβτη " 850 οἷθδσζ, δπὰ ἐϊἸϑερι 5}. 65 1 50 οᾶγδ- 

ἔν ἔγοπι ἰοχίυδὶ οτιεἰοίϑτη οὐ ἰῆ6 οὔθ πδηὰ δηῃᾷὰ ἢἰβίοσίοδὶ 

οὐ οί οὐ ἐπα οἰμογ, ἐῃδὲὶ οὴθ ψου]ᾶ ἢορα ἢς 88 ἄοῃβ 30Π16- 
της ἴο ἀοἸνοσ {π6 ρου] ς ἔγοσα {π6 (ἰσγθβοῦγα νεγῦα] ρυογ 1689 
οὐ {5 ἰορὶο νι οἢ 5111} γα ἀΡΡΘασ ἱῃ ῥγίηΐϊ.""---Οἰασροῦ 
Ἡεγαϊά. 

[ΠΝ θοΝ :Ὡ ΗΟΌΘΕΒ ἃ 5ΘΤΟΌΘΗΤΟΝ. 
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